
Styrereferat SØRK nr. 3/2019 

SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO
Mandag 12. juni 2019 ble styremøte avholdt på Brenna Gård.

Deltakende Forfall
Eli Gjørven (styreleder) Marianne Schage
Inger Nymoen Inger Sandrup
Karianne Aune Tone Markussen
Pia Bruhn (Vara) Helene Hammerstad

Styreleder Eli Gjørven ønsket velkommen.

Sak 15/19 Økonomistatus

Økonomien går omtrent som planlagt. Stevnet gikk omtrent i null, 
sannsynligvis litt i pluss da vi vil få dekket to dommere.  

Klubben ønsker å utdanne mer teknisk personell for egne 
stevnearrangementer. 

Sak 16/19 Rapport fra stevnene 

Stevnene fungerte bra 
 Fordel å ha to dager med samme gren, men det er ressurskrevende  
 Fordel å ha dressuren først 
 Det kom startende fra mange klubber 
 Fikk gode tilbakemeldinger i stevnerapportene 
 Utfordring at mange stevnehjelpere trekker seg like før stevnet. 
 Det var godt oppmøte med stevnehjelpere under stevnet, men det er få 

som bidrar før stevnet. Dette medfører stor belastning på stevneleder og 
noen få andre personer.  

 Få startende fra SØRK 
 

Tiltak: 
 2020: Et todagers om våren og ett om høsten, samme gren begge dager. 

Arrangeres av Karianne på Elveli. 
 2020: Andre typer arrangementer støttes gjerne på andre staller. 
 2019: 
 August-stevnet blir et stevne hvor vi prøver å løse noen av utfordringene 

ved stevnepersonell 
 Karianne sender ut mail med påminnelse om stevnehjelp til august-stevnet
 Etter august-stevnet vil treningsstøtte bli fratatt de som ikke har hjulpet til 

på minimum ett stevne, i en hel dag. 
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 Det er en absolutt betingelse for å delta på et stevne i SØRK at man 

hjelper til før, under eller etter dette stevnet. 
 Arrangerende stall må stille med en kontaktperson for stevnepersonell 
 Pia bidrar til kommunikasjon med stevnepersonell fem mot august-stevnet.

Sak 17/19 Erfaringer med stevnehjelp ordningen (Karianne)

Se sak 16/19 

Sak 18/19 Saker fra i fjor
 Hinderstatus: Nye hinder hindere er i plass og i bruk. Sikkerhetsoppheng 

har vi ikke mottatt enda. Vi trenger antagelig nummer og start/mål flagg. 
Stevnekomiteen kommer med forslag til innkjøp.   

 Styret har diskutert muligheten for å samarbeide med ORSK om å sette 
opp og vedlikeholde noen feltrittshindere. Styret er åpne for å jobbe videre 
med dette dersom noen er interessert i å drive arbeidet fremover. 

 Mulige aktiviteter som klubben kan arrangere er for eksempel «Kurs i 
grunnridning», pay and jump, førstehjelpskurs, anatomi / sits. Klubben har 
mulighet til å subsidiere slike aktiviteter. 

Eventuelt 
Det har kommet spørsmål til styret angående klubbtreninger som blir utsatt. 
Klubben avklarer rutiner for dette med trenerne. 

Neste styremøte foreslårs flyttet til  28. august. 

Fremtidig avtalte styremøter

 Onsdag 21. august 2019

 Onsdag 30. oktober 2019 

 Onsdag 22. januar 2020 

 Onsdag 12. februar 2020 (Budsjettmøte)
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