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Styremøte i Hønefoss og Ringerike Rideklubb torsdag 31.03.2020 kl. 17:30 i 
kafèen på Ringerike Ridesenter.  Ekstraordinært som forberedelse til 
årsmøte samme dag kl. 18:30. 

 

Til stede: Fernanda Zubillaga Nilsen, Grete Lehne, Knut Sundberg, Vilde Langvandsbraaten, Silje 
Modalen, Karl Otto Fjeldavli, Tonje Knutsen (referent). 

 

Ikke tilstede: Rafael Pedersen Runar Grønvold og Gro Gartland 

Referent: Tonje Knutsen 

 

Informasjonssaker:  

  

1. Referat fra styremøte 27.01.2022.   
 

Referat godkjent 

 

2. Innkommet post / henvendelser / referat fra møter, arrangementer etc (kretsting, 
rytterting).  

 

Gjennomgang av årsmøtedokumentasjon og saker til årsmøte.  

 
3. Runde rundt bordet og arbeidsutvalgets rapport (muntlig).  

Det har kommet ønske fra oppstallører om oppstallørmøte 
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Det har vært befaring i den røde ridehallen etter at det ble observert leire i bunnen som ble 
lagt ny i fjor. Referat fra befaringen er vedlagt 

Elise Pettersen har blitt klubbtrener i dressur. Hun starter eget firma for å ha et ryddig 
forhold til klubben / arbeidsgiver og klubbens medlemmer. 

 

Drøftelsessaker:  

4. Kort status om NM ponni 

5. Brev fra sportsutvalget som svar på styrets behandling av uttakskriterier, de ønsker ikke å 
endre på forslaget om uttak. Styret anmoder allikevel om at punkt 5 i uttaksreglene blir 
strøket, vedrørende hvilken rytter som rir best under press. Styret mener dette blir en 
skjønnsmessig vurdering og ønsker ikke at dette skal innlemmes i klubbens uttakskriterier. 
I tillegg skal det legges til et punkt som presiserer at om det står mellom flere ryttere, skal 
alle som har direkte familierelasjon eller annen nær relasjon til rytterne være inhabile i 
uttaket (nær familie er foreldre, søsken, tante/ onkel og besteforeldre, nær relasjon er 

privat omgang type vennskap eller annet utover relasjonen via ridningen) 

6. Sportsutvalget og representanter fra styret med mandat fra styret, har besluttet at det ikke 
er behov for elitetrener i klubben, da klubbtrener Line Brusletto har trenerkurs opp til MB-
nivå, og klubben ikke har ryttere på dette nivået eller høyere pr. dags dato. Det er ikke full 
enighet i styret om dette, så saken vil tas opp til diskusjon videre. 

 

 

 


