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Møtereferat 
Fra møte: Sportsutvalg Kjøring 

Nr ?/år/dato: 13.10.21 

Tilstede: Joakim, Harald, Elin, Linda (for TKK) 

Forfall: Aud, Martine 
Referent: Elin 
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Innkjøp tilhenger 
Mikkel Davidsen har fått i oppdrag av sportsutvalget å finne en passende skaphenger, som 
rommer både kjeglesett og tidtakeranlegg, samt evt annet utstyr. Avtale om ny henger er nå 
inngått, og det gjenstår betaling og omregistrering. Ca 50 000 kr kom dette på. 
 

Gave fra kuskeringen 

Sportsutvalg kjøring har fått en hyggelig melding fra foreningen Kuskeringen, med en pengegave 
tiltenkt tilhenger.  
 

Flere kjegler 

Det er ytret ønske om ytterligere påfyll av presisjonskjegler til tilhengerne våre, dette for å være 
sikker på at banebyggerne har nok materiell til alle typer kombinasjoner også på store baner. Vi 
avgjorde da at vi bestiller kjegler i en annen farge, som da kan benyttes til smale porter (evt 
oppvarmingskjegler) 
Elin bestiller evt dette fra samme leverandør som tidligere. Totalt 18 kjegler. Dette gir 3 porter 
til hver av hengerne (våre to, samt “sponsorhengeren” på Vestlandet) 

Vi avventer dette til nærmere årsskiftet, for å se an økonomien. 
 

Status økonomi 
Elin informerer om planer som foreligger for resten av året; 
-to ungdomssamlinger hos Maria Henriksson 

-SUK/TKK samling i november 

-Oppgradering hinderpark Starum 

 

Flere arrangører er oppfordret til å søke om støtte fra støtteordningene våre, og en arrangør er 
igang med å planlegge noen spennende bredde og rekrutteringstiltak.  
Grenkonferansen i januar vil også spise noe av årets budsjett. 
 

Vi tar en videre status på økonomi på samlingen i november 

 

Kjøring på Kingsland Oslo Horse Show 
Arrangøren har bedt inn enkeltekvipasjer. Vi ønsker å gi reisestøtte til disse, tilpasset 
reiseavstand. Elin håndterer dette sammen med Martine. 
Vi er ikke helt imponert over hvordan opplegget blir, det fremstår som noe useriøst og lite 
gjennomtenkt fra arrangørens side. Med minimalt av tid i arenaen, ifht innsatsen som legges i av 
den enkelte. Vi ønsker å bidra til å vise kjøring fra sin beste side, og samtidig hjelpe arrangører 
av slike arrangement med et godt underholdningsinnslag. Til beste for alle parter! Vi vil derfor 
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lage forslag til noen forskjellige løsninger som arrangører kan bruke ved en senere anledning, og 
håper dette vil bli tatt godt imot.  
 

SUK/TKK Samling november 

Elin la frem foreløpig agenda, samt noe praktisk info. Det blir en ganske fullstappet helg! 
 

Grenkonferansen 2022 
Elin informerer om foreløpige planer: 
-Thon Hotell Arena, Lillestrøm 
-SUK dekker deler av konferansekostnadene 

-Martine er så godt som klar med påmelding 

-Ann Cathrin Lübbe er booket 
-Linn Støkken Nielsen kommer 

-Div forespørsler og ideer er på gang 

 

Mottatt søknad om L/E stevner 2022 

Kun 3 søknader mottatt: 
Pinsestevne Starum, Sylling og Vestby, godkjent 
NM Fjordhest, Førde, juli, godkjent 
NM kjøring, Sørlandsparken, godkjent. Dato må avklares ifht internasjonale mesterskap 
 
 

Elin følger opp NM arrangør. 
Elin følger også opp flere arrangører for L stevner. I 2022 må man starte L stevne for å 
kvalifisere til NM. 
 

KR1 NM Fjordhest 

Bred enighet om at vi sender henvendelse ang statuttene for NM fjordhest, som bryter med KR9 
på et meget viktig punkt: det er IKKE lov å starte maraton uten å ha startet dressurkjøring først! 
Vi har også mottatt henvendelser fra deltakere med forslag til å bytte ut maraton med 
presisjonskjøring når det gjelder sammenlagt Fjordhest NM. Dette er ikke opp til oss å avgjøre, 
men vi støtter forslaget. 
Elin sender henvendelse til TKR og Norges Fjordhestlag vedrørende dette. 
 

Info fra TKK 

TKK jobber nå med samlingen for teknisk personell som skal være siste helgen i oktober.  
De har også sett på noen dressurprogram. SUK nevner flere dressurprogram som må vurderes, 
blant annet M1. (Dette går nå i NM par, men er ønsket byttet ut) 
FEI har kommet med nye dressurprogram for 2022, og Marte ser på disse. (Hva vil disse bety for 
våre program/nivå/reglement?) 

Det jobbes fremdeles med materiell for utdanning av teknisk personell. SUK ber om 
intensivering i denne jobben, da det er stort behov for flere og bedre utdannet TP. 
 

Gjennomgang stevnerapporter 

Det ble ikke gjennomgått noen stevnerapporter på dette møtet. De som er mottatt siden sist må 
vi snakke om på neste møte. 
 


