
 
Møtereferat Sandnes og Jæren Rideklubb 

 

Styremøte torsdag 15.04.2021 

 

Tilstede: Heidi Støtland, Bente Guddal, Gry Rettore, John E. Stangeland, Lisanne Verheun, Thomas 
Gitlesen og Ann Christin Vognsen. I tillegg møtte sportslig leder Kenneth Sande og regnskapsfører 
Hanne-Lill Steen. 

Ikke tilstede: Jeanette Falkeid 

Referent: Ann Christin Vognsen 

 

1.Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent 

 

2. Godkjenning referat styremøte 07.02.2021 

Referatet var på forhånd godkjent per sirkulasjon 

 

3. Årsmøte 

Grunnet corona situasjonen besluttet styret å flytte årsmøte til 25.mai.  

Saker til årsmøte må sendes styret innen 11.mai. 

 

3. Covid-19 

Foreløpig ingen lettelser på tiltak for Nord-Jæren.  

 

4. Avtaler 

Styret har utarbeidet ny avtale med Kenneth, og denne er klar for å signeres. 

 

5. Relokalisering 

Styret besluttet å kjøre to parallelle løp inn mot kommunen. Det jobbes fortsatt med plan i forhold til 
relokalisering. Samtidig vil klubben søke støtte fra kommunen til utbedring av eksisterende anlegg og 
bygging av ny stor ridehall. Heidi og Hanne-Lill utarbeider søknad. 

 

6. Rideskolen 

Hanne-Lill redegjorde for status ved rideskoledriften. Hanne-Lill har fått satt opp et nytt påmeldings 
og betalingssystem som gir bedre oversikt over ledige plasser på rideparti samt god kontroll over 
betalinger. Skolerytterne melder selv på kurs, og forhåndsbetaler dette. Påmelding til sommerkurs 
gjennomføres også i dette systemet, og disse er allerede i ferd med å fylles opp. Det er noen ledige 
plasser på vanlig rideparti. 

 



 
7. Oppstalling 

Kenneth redegjorde for oppstalling ved SJR. Senteret er per i dag fullt. 

 

8. Ridevei 

Styret v/Bente har vært i kontakt med advokat for å undersøke om dette kan være en vei å gå ifht 
ridesti. Det er usikkert hvorvidt dette vil kunne føre frem, og hvor store kostnader det vil kunne 
medføre for klubben. Styret besluttet dermed at det ikke er aktuelt å ta rettslige steg i denne 
omgang. 

Styret besluttet å ta kontakt med Sandnesposten for å lage en sak om farlig ridevei. Det vil også 
jobbes videre med alternativ sti inn til skogen. 

 

9. EHV-1 utbrudd 

I forbindelse med utbrudd av EHV-1 (nevrologisk) flere steder i Europa som settes i sammenheng 
med internasjonalt stevne i Valencia, vurderte styret i Sandnes og Jæren hvilke retningslinjer som 
skal gjelde for ridesenteret. I forhold til pågående situasjon vil klubben forholde seg til anbefalinger 
fra Mattilsynet og retningslinjer utarbeidet av NRYF.  

Dersom klubbens medlemmer/brukere av anlegget på nåværende tidspunkt deltar ved stevner i 
utlandet eller kjøper hest fra utlandet skal det inngås dialog med styret/sportslig leder angående 
gjennomføring av isolasjon/PCR-test av hesten. 

Ved gjennomføring av stevner vil klubben fortløpende vurdere behov for å benytte seg av 
egenerklæringsskjema og temperaturmåling. 

 

10. Eventuelt 

Styret har fått spørsmål om det vil gjøres utbedring ifht ridebunn i store ridehall. Grunnet mye frost i 
vinter har det kommet opp en del steiner i ridebunnen. Det er ikke budsjettert inn utskiftning eller 
påfyll av banedekke, som er relativt kostbart. Det vil søkes om støtte til vedlikehold av banedekke. 
Alle brukere av anlegget oppfordres til å plukk litt stein for å få bort disse. 

 

Medlemsavgift: 122 medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift. Bente kontakter disse. 

 

50 års jubileum: Jubileumsfest er satt til dato 30.10. Det blir festmiddag på Residens. Mer 
informasjon til medlemmene kommer etter hvert. 

 

Styret diskuterte hvorvidt det er riktig å aktivt promotere og legge ut informasjon om ryttere som 
deltar på internasjonale stevner under gjeldene Covid-19 råd og restriksjoner. Styret besluttet at det 
det ikke er riktig å aktivt profilere eller kommunisere deltakelse på internasjonale stevner på våre 
sosiale plattformer samtidig som klubben innfører krevende restriksjoner, avlyser egne stevner og 
generelt bestreber å etterleve anbefalinger gitt fra norske myndigheter.         

 

Sandnes 15.04.2021 

Styret SJR 


