
Styremoteprotokoll i Aust-Agder Rytterkrets  

Møtenummer: 	3/2021 
Dato: 	 01.11.2021 
Kl.: 	 19:00 til ca. 20:30 
Sted: 	 AGR og TEAMS 

Til stede: Emil, Frode, Elisabeth, Cecilie, Susanne, Nina, Anna, Linn 

Forfall: Karoline, Alexandra, Hanne Celine, Anne, Olav Magne 

Andre til stede: Nei 

Sakliste 

Sak 21-28// Gjennomgang av forrige styremøteprotokoll (2/2021 og Årsmøte). 
Sak 21-29/I Orientering, E-post om søknad om støtte 2021. 
Sak 21-30 /I Søknad om støtte, Froland Rideklubb. 
Sak 21-31 // Innmeldt sak om praktisk gjennomføring av Grønt Kort. 
Sak 21-32// Oppsummering av kretsleir 2021 (resultat, regnskap, tilbakemeldinger, osv.) 
Sak 21-33 // Fotslag til nye SM statutter dressur. 
Sak 21-34 1/ 5M2021. 
Sak 21-35 /I Aktiviteter 2022. 
Sak 21-36/I Eventuelt. 
Sak 21-37 // Neste styremøte og oppgaver til fordeling. 
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Sak 21-2811 Godkjenning av protokoll fra forrige sty vemme 

Bakgrunn: 

Protokoll fra styremøte nr. 2/2021 avholdt 08.06.2021. 

Vedtak: 

Forrige styremøte ble ikke avholdt slik forrige styremøte antok. Likevel har styret «truffet» 
hverandre jevnlig for å bl.a. arrangere kretsleir. 

Protokollen godkjennes. 

Sak 21-29 // Orientering, E-post om søknad om støtte 2021. 

Orientering: 

21. oktober sendte kretsen en påminnelse til klubbene i kretsen om at det ønskes at klubbene 
søker støtte til bredde- og rekruttering i 2021. 

Sak 21-3011 Søknad om støtte, Froland Rldeklubb. 

Bakgrunn: 

Kretsen ble tilsendt 26. oktober søknad fra Froland Rideklubb om støtte til et arrangement om 
kurs i distanse på rekrutteringsnivå og kurs i NRYFstevne (et arrangement). 

Som FRK selv skriver: «1 løpet av 2027 har klubben opplevd stor nedgang i påmeldte til 
stevner på Gle-nivå (rekruteringsklasser). En del av tilbakemeldingene har vært problemer 
med overgang til NRYFstevne og online betaling. Mange syntes rett og slett det blir for 
vanskelig å melde seg på. For å øke rekruteringen og antall startende i 2022 ser vi et stort 
behov for opplæring. For å favne flest mulig er det viktig at dette er gratis.» 

Vedtak: 

Susanne sier seg inhabil i saken. Resten av forsamlingen stemmer for at støtte til Froland 
innvilges. 



Sak 21-31 // Innmeldt sak om praktisk gjennomføring av GK kurs. 

Bakgrunn: 

Kretsen har mottatt sak om ønske om avklaring av regelverket i fht. gjennomføring av grønt 
kort (OK) kurs. Saken belyser problemstillinger over det kretsen anser å selv ha belegg for å 
behandle. 

AARK har anmodet forbundet om assistanse til å behandle saken da den ikke lot seg løse 
lokalt. 

Vedtak: 

NRYF har bistått AARK i denne saken om hvem som kan være sensor ved praktisk del ved 
OK kurs og hva som kreves av den som evt. godkjennes. 

Det står følgende på NRYF sine hjemmesider 
«Praktisk del der du skal gjennomføre ride- eller kjøredel som før. Den som skal bedømme 
deg, må være oppnevnt av kursholderen på hovedkurset og beviset for at du har gjennomført 
skal sendes kursholderen. Ridedelen kan gjennomføres av en person som har erfaring som 
ridelærer eller trener. På denne måten kan kursholderen registrere ride-/ kjøredelen i Min 
Idrett på din profil. Bevis på at du har gjennomført din rideprøve eller kjøreprøve, kan viere 
et bilde av bedømmingsskjemaet eller video av prøven.» 

I dette ligger det altså at (i) den som bedømmer ridedelen skal være oppnevnt av kursholder, 
og (li) de som kan bli oppnevnt av kursholdcr til dette må ha erfaring som ridelærer eller 
trener tidligere. 

Videre så kan det sies slik at det ikke er noen automatikk i at om dette er gjort en gang så vil 
det gjelde neste gang. 

Svar på saken vil straks oversendes den innmeldte. 

Styreleder lager en punktvis oversikt over hvordan grønt kort skal gjennomføres fra A til Å, 
denne kan publiseres på nettsiden. 
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Sak 21-3211 Oppsummering a‘ kretsleir 2021 

Orientering: 

Kretsleiren var i år delt opp på forskjellige lokasjoner og det fungerte godt. Vi har fått gode 
tilbakemeldinger fra deltagerne. 

I sprang var det 21 påmeldte, feltritt 7, islandshest 6 og dressur måtte dessverre avlyse pga. 
for få påmeldte (3 stk.). Det ble også avholdt grønt kort kurs med 13 deltagere. 

økonomisk gikk årets kurs med et overskudd på ca. kr. 10 000. Det er betydelig mer enn 
budsjettert (kr. -30 000), men kan forklares i at to av trenerne stilte gratis, samt at kretsleiren 
som sådan ble noe amputert pga. COVID-19 som gir mindre kostnader til mat m.v. 

Alt i alt så er styret fornøyd med kretsleiren og det vurderes om det også kan gjøres på et fast 
tidspunkt på vårparten. 

Sak 21-33/I Forslag nye statutter SM dressur 

Bakgrunn: 

Linn og Alexandra fikk ved sist styremøte oppdraget om å lage nye statutter for SM i dressur. 

Dette arbeidet er nå klar til å presenteres. 

Vedtak: 

Linn gir de møtte en oppsummering av arbeidet så langt og forklarer at arbeidet har gått godt, 
men at det har vært krevende med å lytte til ønsker fra klubber, trenere og utøvere, samt at det 
har vært et generelt vanskelig «terreng» å navigere mht. regelverk. 

Etter gjennomgangen foreslås det at Linn og Alexandra fortsetter arbeidet, men med enkelte 
endringer. 

Det forventes at styret kan fremlegges en ny versjon ved neste styremøte. 
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Sak 21-3411 SM 2021 

Bakgrunn: 

Det er i utgangspunktet Vest-Agder sin tur til å avholde SM i 2021, ingen av klubbene i vest 
har utrykt ønske om å avholde mesterskapet. 

Vedtak: 

AGR kan avholde SM-et i desember. Styret i AARK tar kontakt med styret i VA ILK for å 
avklare dette. 

Sak 21-35 // Aktiviteter 2022 

Vi ønsker å gjennomføre kretsleir på høsten 2022 i ca. samme format som i år. 

Det undersøkes om det kan gjøres et kretsarrangement (trening el. annet) på vårparten. Styret 
kommer nærrnere tilbake til dette etter noen flere undersøkelser (dato mv.). 

Vi ønsker å avholde gmt kort kurs 2 ganger i året, et på vårparten og et på høsten. 

Det kom opp forslag om å finne på noe spesielt for rideskoleelevene som ikke har egen hest. 

Sak 21-3611 Eventuelt 

Islandshest har blitt digitale på Sportsfengur som er et nytt stevnearrangørprogram, de er 
veldig fornøyde og anbefaler dette til andre. 

Sak 21-3711 Neste styremøte 

Blir innkalt ved behov. 
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