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Referat 

Kolnes Rytterklubb 
Torsdag 30. april 2015 

kl. 19:00 i rytterstuen  

 

Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen 
   Karin Stangeland 
   Ole Wathne 
   Linda Naustvik 
   Mette Lothe 
   Line Newerman 
   Ellen M. Aanestad (møtt for Andrea Molaug) 
   Carina Brandtzæg (referent) 
Ikke møtt:  Hilde Eriksen 
Sak Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

Agenda og innkalling godkjent uten videre kommentarer 

Alle 

  

10/15  Økonomi 

 10.1 Status regnskap fra Lucia arrangementet 

  Gjenstår fortsatt noe før dette er ferdigstilt 

 10.2 Status stevneregnskap 

  Regnskap fra D-stevne i sprang 11-12 april er ferdigstilt. Vi  

  må ta stilling til om vi skal ha premier og kiosk inn i   

  stevneregnskapet. Foreløpig fortsetter vi som før 

 10.2 Budsjett. Forslag til budsjett sendes til styremedlemmene  

  sammen med referatet fra dette møtet. 

 

Linda 

 

Karin 

 

  

14/15  Diverse innkjøp 

 Status askespann? Karin la frem noen forskjellige   

  alternativer. Vi bestiller 2 stk. a’ 1395,- som plasseres på  

  sørveggen av ridehallen og ved gamle stallen. 

    

 

Karin 

15/15   Profilering av klubben 

15.1 Innkjøp av klubbjakker til lager? Et lite lager av ordinære 

 klubbjakker kjøpes inn (Mountain Horse) 

 Representasjonsjakker: Jeanette, Lise, Martine og Mette får i 

 oppgave å finne alternativer. Carina prater med jentene. 

15.2 Stevnedekken/Shabrak – Carina snakker med Ståle Enoksen  

  (Eldonor) 

15.3 T-skjorter: Line kjøper inn Clique T-skjorter til prøving, to  

  farger. Vi ønsker brodering på bryst og rygg. 

  

 

Ranveig 

 

Carina 

 

Carina 

 

Line 

16/15  KlubbAdmin kurs 

  Det avholdes kurs i KlubbAdmin 12. mai. Linda stiller på dette 

 

Linda 

  

17/15  PR 

 17.1 Valg av PR ansvarlig 

  Annelise Jenseg er forespurt og tar på seg oppgaven. 

 17.2 Kvalitetssikring av pressemeldinger 

   Skal godkjennes av PR ansvarlig i forkant av publisering 

 

 

18/15  Dugnad 

 18.1 Forslag/behov for dugnad på utebanen 

 

 

Kolnes 

Rytterklubb 
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  Vårdugnad 30-31/5:  

  - Horve og plukke stein på utebanen 

  - Male og reparere gjerdet 

  - Rydde «bislag» i ridehall 

  - Maling av hinder (ansvar Line Newerman) 

  Avsluttes med sosialt samvær på lørdagen i form av grilling,  

  gymkhana og kos. Vi spør Hilde om lån av grill, ellers kan Ole  

  høre med jobben sin. 

 18.2 Maling av hinder (på vårdugnaden) 

 18.3 Vask av toalettene – hvem har egentlig ansvar for dette? 

  Forslag om at oppgaven går tilbake til helgevakt som   

  tidligere. Styret tilbyr å kjøpe et skap for å ha vaskemidler  

  tilgjengelig. Få til en ordning med Hilde angående   

  toalettpapir. Forslag om å bytte ut dispensere. 

 18.4 Vi trenger noen til å ta ansvar for at dressurbokstavene  

  kommer opp igjen etter stevner. Vi ønsker at bokstavene  

  festes med borrelås. Carina tar ansvar for dette 

 18.5 Veskene for Mobilretur har kommet. Ansvarlig er Ranveig 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina 

 

 

Ranveig 

19/15  Aktiviteter (Stevner og treninger) 

 19.1 Ønske om flere klubbstevner/utvidete klubbstevner i   

  sprang og dressur. Se på kalenderen og sette datoer for  

  dette. En gruppe foreldre ønsker å kunne bidra til økt   

  aktivitet for de yngre rytterne. De etterlyser informasjon og  

  opplæring. 

 

  Dette stiller vi oss positive til. Vi ser imidlertid at det ikke er  

  ledige helger før sommeren, så vi kommer til å sette av tid til  

  dette fra høsten av. PS: I forbindelse med sprangweekend  

  23-24 mai, så er det gitt tillatelse til å anvende    

  stevnehindermateriell, så vi får litt «stevne» trening. 

 

 

 

20/15  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

 15.1 Hvem er medlemmer av gruppa? 

  Leder er Mette Lothe, medlemmer er: Ingrid Ravn-Larsen,  

  Synne Eie Kristofferen, Kine Flatekvål, Maren Lovise Jåsund,  

  Rebekka Isalin har bedt om å bli erstattet i gruppa. 

 15.2 Erfaringer fra sist arrangement 

  Lite oppmøte sist. Lyst å arrangere noe ca. 1 gang i mnd.  

   

Mette 

Innkomne forslag 

1. Det etterlyses bedre informasjon/oppslag på tavlen når det 

gjelder treningstider i ridehallen. Vanskelig å vite når 

terapiridningen går. Ønske om en «blank» plan hvor trenere 

kan sette opp de timene som beveger seg utenfor rutine.  

Vi høre med Hilde om vi kan få en oversikt over terapiridingen 

 

2. Ønske om sosialt samvær, for å knytte små og store sammen. 

Det blir sosialt samvær i form av grilling etc. etter dugnaden 

30. mai  

 

3. Opprette Kolnes Rytterklubb blogg som et ledd i markedsføring 

og rekruttering. Hva gjør vi, hva skjer, hvordan trener vi osv. 

Mona Pallesen melder seg frivillig til å stå for oppstarten.  

Mette har startet dette arbeidet i samarbeid med Mona. 

 

 

Ranveig 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

Mette 
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4. Dispensasjon for alternativ trening, tømmekjøring og longering 

av skadet hest i ridehallen. 

Dette må hver enkelt ta med Hilde hvis når det er aktuelt. 

 

 

 

 

 Feil og mangler på senteret 

 Skjema 

 Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte. 

 De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig 

 

 

 

 

 Diverse 

1. Oppgradering av uteanlegget. Ole Wathne lager et foreløpig budsjett. 

2. Kontrakt for oppstallører må på plass 

3. Ønske om roundpen. Rideklubben er villige til å bekoste denne hvis 

vi blir enige med Hilde om plassering. 

 

 

Møtet ble hevet 22:00. Neste møte er 28. mai.  

 

04.05.2015 Carina Brandtzæg 


