Referat OARK styremøte 19. oktober 2010, kl. 18-21
Møte med klubbstyret i Skedsmo Rideklubb v/styreleder Marit Jakhelln, nestleder Mari Stensrud og
sportsansvarlig Monica Vandbakk første del av møtet.
Tilstede fra OARK-styret: Liv, Jeanette, Thale, Mikkel, Pia, Amanda og Anita (ref.)
Møte var planlagt holdt på Sørum Fritidsgård, men måtte flyttes (til Peppes Pizza i Lillestrøm) grunnet
korona og kapasitetsbegrensning.
Klubbstyret i Skedsmo Rideklubb hadde på forhånd sendt OARK-styret disse temaer og
problemstillingene til drøfting:
1.
Krav til/bruk av teknisk personell.
2.
Utdanningstilbud for teknisk personell.
3.
Påvirkning/innspill til forbund. Hva slags virkemidler /påvirkning ha vi som klubber? Innspill
på terminlister (L/E), strategiplaner, fagpolitikk, tolkning av regler/KR, region/kretsinndelinger mm.
Før de konkrete problemstillingene ble drøftet, presenterte representantene for klubbstyret
pågående og planlagte aktiviteter i klubben. Klubben har samarbeidsavtale med den kommunale
rideskolen, og har et stort antall årlige aktiviteter der rekruttering står sentralt. Klubben har ca 300
medlemmer, og av disse er kun 22 oppstallet på Sørum, slik at mange staller i området har Skedsmo
som sin klubb. Navneskifte på klubben har vært til diskusjon – slik at navnet bedre beskriver
medlemmenes geografiske utstrekning og samarbeidsrelasjoner. Sentral arena for klubbens
aktiviteter er Sørum Fritidsgård – som har oppgradert terrengbanen og er i prosess vedr. nytt/utvidet
ridehus.
De tre temaene/problemstillingene ble drøftet, og gjennomgang av relevant regelverk og
samhandling med NRyF ble vist til. OARK-styret har stor forståelse for bedring av rammebetingelser
og påvirkningsmuligheter, og tar med seg innspill i sitt videre arbeid i styret og i dialogen med NRyF.
AGENDA for ordinært OARK-styremøte:
1. Referatet fra forrige møte var vedlagt innkallingen til møtet, men ble ikke gjennomgått.
2. Evaluering av KM-ene; hva gikk bra i 2020 og hva må vi gjøre enda bedre i 2021?
Alt-i-alt ble alle 4 KM-er avviklet på en tilfredsstillende måte. Problemer som oppstod underveis ble
løst av tilstedeværende (og tilkjørende!) OARK-styremedlemmer.
KM-deltakerne var begeistret for rosetter, medaljer og dekken – stor stas! Og løsningen med at den
enkelte selv besørget brodering av årstall på dekken, ser ut til å være grei. Pia, Jeanette og Thale
sørger for at lagervarene på SNORD blir ryddet og registrert. Kjøp av kapell-henger følges opp av
Mikkel.
Spesielt positivt i 2020 var at OARK arrangerte KM i kjøring igjen (med ekstra økonomisk støtte) og at
samarbeidet med feltritt er gjenopptatt.
I 2021 fortsetter vi med aktiv deltakelse i planleggingen sammen med arrangørklubber, og tar høyde
for enda mer robust representasjon av OARK-styremedlemmer. Planlegging av premieseremonier
kan bli ytterligere styrket – tidsskjema før stevnene, og tilrettelegging på stevnet.

Følgende deltok som OARK-repr. på KM-stevnene:
KM-sprang:
Aili lørdag og Pia søndag
KM-dressur: Jeanette og Linn begge dager
KM-felt:
Anita dag 2, siste øvelse terreng og premieutdeling

KM-kjøring:

Mikkel

3. Plan for fordeling av stevner i 2021; tidsplan og fremgangsmåte - og "regler". Styret diskuterte
viktige sider ved fordelingen av neste års stevnedatoer. Neste styremøte 16.11. behandler
oppsummering av alle innkomne ønsker fra klubbene. OARK-styret ønsker å støtte klubber som vil
gjennomføre KM-er, og sponser med kr 10.000 til hver av arrangørene i 2021. Forhåpentligvis vil vi få
flere som melder sin interesse for å arrangere. Jeanette skriver utkast til mail til alle klubbene.
Fordelingsmøtet avholdes 23.11.
4. Teknisk personellutdannelse. OARK-styret vil etter beste evne påvirke kartlegging av behov, samt
informasjon om påmelding i god tid før kurs gjennomføres. Liv er OARK-representant i NRyF-Teamsmøte 18. november.
5. Top Spec Cup – Thale orienterte om oppfølgingen. Problemene var løst uten at noen opplevde
urettferdig behandling mht beregning av poeng/resultater.
6. Nettside og mailadresser – det gjenstår en del arbeid før vi kan sende ut mail til alle klubber om at
gammel web-side og mailadresser nedlegges og de nye framstår som informative og relevante.
Liv legger ut informasjon på web-siden. Ambisjonen er at web-siden skal bli så «levende» at vi kan
sende ut lenke til den når vi får inn spørsmål og problemstillinger fra medlemmer og klubber.
Amanda fortsetter å følge opp SoMe og ungdomsrepresentantene.

7. Smittevern hest – vedlegget som alle stevnearrangører skal forholde seg til – var vedlagt
møteinnkallingen. Godkjenner av stevner framover (Thale, Jeanette og Mikkel) sjekker at vedleggene
faktisk er heftet på invitasjonene i Horsepro.
Det ble diskutert hvordan stevnearrangører faktisk følger opp smittevern for hest (og mennesker
vedr. korona) og beredskapsplaner. En ide at vi på Klubbledersamling har som tema en gjennomgang
av operativ bruk av planverk/øvelse.
8. Alvorlige skader - hvem "eier" hendelsen? Når er det grunnlag for oppfølging? Konklusjonen på en
kort utveksling av synspunkter, ble at OARK har et visst ansvar for oppfølging om det oppstår
ulykker/skader på et arrangement som OARK «eier» - eksempelvis KM.
9. Eventuelt
Pia har gjort en solid jobb med å samle korrekte adresser til klubbene.

