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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 

Fra møte: Sportsutvalg Kjøring 

Nr 1/år/dato: 11.02.2020 

Tilstede: Martine, Lene, Elin, Aud, Trond, Janne, Marte, Harald (via skype)  

Forfall: Ellen 

Referent: Martine  

 
  

 
Cuper:  

• Cuper for 2020 er Leietau.no, Norgescupen og håp om oppstart av en children cup.  
• Childrencup. En godkjent lett klasse. Dressurprogram i finalen FEI CHILDREN 

PONY 1. Maraton og presisjon i Lett.  
• Marte oversetter dressur programmer.  

 
Kjøring og trav:  
Hva ønsker en å få til her?  
Deltagelse for travkusker i utdanning og lett. Som en rekrutteringsform til sporten. Da i dressur 
og presisjon.  

- Det stilles krav til en gjennomført Utdanning før en får kjøre Lett klasse.  
- Janne har et forslag: sjekket opp i derby varianter fra DK.  

o I DK operer derby varianter med et tillegg til sitt ordinære reglement.  
o Overholde NIF sine aldersgrenser er viktig.  
o Ønsker å danne noe lignende som i DK som kan erstatte Miniklasse.  
o Endringer i KR: unntak for svingel og trekkliner i A- og C-konkurrasen opp til og 

med utdanning.  
o Kan vi åpne for at ponnier som går i travskoler registreres som skolehester i 

NRYF? → Martine sjekker opp.  
o Tanker om å legge til en times reglementsbit på det kurset de allerede har for 

travskolen.  
o Legge det inn under rekrutteringsstevne – KR 1. (Innunder Miniklasse/ I stedet for 

miniklasse).  
o Vil ha med trav for å rekruttere til kjøring. Trav har rakt ut en hånd for å få til et 

samarbeid. Vi vil få tilgang til travbanene og kan arrangere.  
o Janne kan se på KR forslaget. Målet er å ha dette klart for 2021.  

 
Grenkonferansen:  

- Ønske om å ikke være med på felles konferanse hvert år.  
- Blir for mange hatter.  
- Økonomi i det.  
- Ønsker mer faglig innhold på fellesdelen.  
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Priser til grenkonferansen:  

- Skal en vurdere å revidere priser og pengepremier til grenkonferanse?  
- Det vedtas at fra og med 2020 og grenkonferanse 2021,vil det ikke utbetales 

pengepremier til miniklasse cupen.  Informasjon legges ut på rytter.no/kjøring.  
 
 
Økonomi: 

- Ønske om at en bruker penger på å ha riktig med teknisk personell til arrangement som 
skal erstatte miniklassen.  

- DMP stevner kan få støtte til vetrinær. → Gjøre noe med reglement → Det må lages 
forslag til reglement endring for å dempe vetrinær kostnad.  Habilitetsregler.   
➔ Janne sikter seg inn på å fjerne besiktning morgenen før maraton. Overdommer og 

Steward skal være ansvarlig her. Janne ser på forslag til KR her.  
 
Landslag og satsingsgrupper:  

- Endre sportsplan med klar til Nordisk Mesterskap for kvalifiserte kusker til landslaget. → 
Martine   

- Legger ut informasjon til trenere og kusker.  
- Danner en egen liste for unge kusker.   

 
NM 2020 – Kjøring – Drammen og Omegn.  

- NM enspent hest skal fortsette å gå i Vanskelig B.  
- Ungkusk → Skal gå i Middels for junior og Youngdriver. Fei programmer i dressur.  
- NM kontrakt sendes Elin og Lene, de ber om oppklaring og møte med Drammen som 

arrangerer i 2020.   
 
 
Oppklaring i roller Sportsutvalget:  

- Lene – leder – budsjett + overordnet.  
- Trond – Stevnesystem teknisk.  
- Aud – Stevneinvitasjoner  
- Janne – KR. Kontaktperson opp mot teknisk komite og reglement.  
- Marte – samme → Janne  
- Elin – Ungkuskene og bredde.  
- Harald – Sparringspartner.  

 
 
 
 

 
 
 


