
Medlemsmøte 

280813 

Av Bengt Hope 

Styreleder 



Agenda 

• Status fra styret 

• Dugnad 

• Stevner – hvem kan hva? Hvem gjør hva? 

• Klubb jakker 

• Massasje bad for hester 

• Et godt idrettsmiljø 

• Pizza og brus 

 



Status fra styret 
økonomisk situasjon 

• Halvårsregnskap viser at vi er i balanse, men…  

• Likviditetsutfordringer 

– Ubetalte regninger 

– Flere som skylder klubben penger 

– Flere tiltak 

• Dialog, inkasso, forlik, suspendering av rytterlisens 

• Dialog med kommunen om gjeldsslette 

– Tar lang tid 

 

 

 



Status fra styret 

• Utarbeide en organisasjonsplan for RORK 
• Revidering av avtale for oppstallører 
• Økt rekruttering 
• Økt satsing på dressur 
• Sportslige resultater 
• Idrett og rytter krets og forbund 

– Møter 
– Styrekurs 4.9 
– Stewardkurs 23.11 

• 30 års Leieavtale med universitetsfondet 



DUGNAD! 

• Torsdag 5.9 kl 17:00 – 19:00 

– Geir og Arnt dugnadsledere 

– Liste over arbeidsoppgaver, ansvar, utstyr 



Stevner høst 2013 

21.09.2013 Sprang: Pay and Jump  

12.10.2013 Sprang: Pay and Jump  

18–20.10.2013 Sprang (L) RORK ponni og hest 

09.11.2013 Sprang: Pay and Jump 

14.12.13 Sprang: Pay and Jump  

15.12.2013 Klubb mesterskap for skole og privat 
hester (julestevne)  

Pluss evt. pay & ride (dressur) 

 



Søknad om Sprang og Dressur stevner 2014 

• L-stevne i februar før AEG ponni og hest  
• D-stevne dressur 1-2 mars  
• Norgesserien i mars  
• D-stevne 5-6 april  
• E - Grand Prix stevne 30 mai – 01 juni ponni og hest 
• L-stevne i dressur 6-8 juni 
• D-stevne 6-7 september  
• L- stevne 10-12 oktober  
• NM ponni 29-31 oktober  
• D-stevne dressur 8-9 november 
• D-stevne 15-16 November 
• PLUSS Pay & Jump & Pay & Ride 

 
 
 



Vi trenger hjelp fra dere!! 

• Stevnegruppen: sekretariat, oppstalling, 
teknisk, parkering, bane, dommerbod, orden 
og renhold, kakebaking 

• Profilering og Sponsorgruppen 

• Rideskolegruppen 

• Anlegg og dugnadsgruppen 

• Kioskgruppen 

• Hva kan du og dine bidra med?? 

 



Klubb jakker 



Mulig massasjebad / spa på RORK 

• Initiativ fra Ingrid 

• Ingrid tar all risiko ift investering, etablering og 
drift 

• Styret positiv til ideen 

• Vil inngå formell avtale med Ingrid for ett år 
om gangen for areal leie, strøm osv 

 



Viktige drivkrefter for å lykkes 

”Begrensningene sitter kun i eget hode, 
mulighetene likeså” 

 Cato Zahl Pedersen 

 

 

 

Norsk, funksjonshemmet idrettsutøver. Han har vunnet 13 gull 
og ett sølv i fire forskjellige Paralympics, i grenene langrenn, 
alpint og friidrett. Ekspedisjoner til sydpolen, til toppen av 
verdens sjette høyeste fjell Cho Oyu (8.201 moh) i 2005, og 
nesten til toppen av Mount Everest (2007). 



En viktig forutsetning for å lykkes i 
individuell idrett 

• Trivsel (blant annet) 

– Deg selv, hjemme, skole, fritid, idrettsklubben 

– Derfor viktig å bygge og vedlikeholde et godt 
(idretts)miljø her hos oss. 

 

 

 



Hva utgjør et godt idrettsmiljø?? 

Miljø? Kultur? Holdninger? Verdier? 
Oppførsel, Adferd? Problemer? 
Utfordringer? Gleder? Respekt? 

Tillit? Forstå hverandre? Ta ansvar? 
Utvikling? Lagbygging? Gjøre 
hverandre gode? Det vi sier? 

Hvordan vi kler oss? 



Isfjell 



Det vi ser, sier og gjør:  
Regler, oppførsel, måten vi snakker på, kler oss på, vaner, 
tradisjoner, hjemmsider, facebook, Instagram, tar i mot 
nye medlemmer og oppstallører, ubalanse i kjønn osv.. 

Det vi ikke kan se så lett:  
Uskrevne regler, kroppsspråk, holdninger, verdier, det vi 
ikke gjør, det vi ikke sier, hvordan vi ikke kler oss, hvordan 
vi ikke oppfører oss, formell makt versus uformell makt - 
hvem som egentlig bestemmer, bakgrunn, familie 

Vår kultur 



Hvordan skal vi skape og vedlikeholde 
et godt miljø slik at vi alle trives her? 

• Hva er det som gjør at du trives i klubben i dag? 

• Hva kan gjøres for at du trives bedre? 

• Hva er det som kan føre til at du mistrives? 

• Er det greit å være litt annerledes hos oss? 

• Hvordan kan vi sørge for at alle blir sett? 

• Hvordan skal vi ta i mot nye i klubben? 

• Hva kan foreldre gjøre? 

• Hvordan oppfører vi oss på besøk i andre klubber? 

• Hvordan vil vi som RORK medlemmer bli oppfattet? 

 


