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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat 

Fra møte: TEAMS MØTE 16.12.2020  

Nr 1/år/dato: 16.12.20  

Tilstede: Elin, Janne, Trond, Marte, Martine  

Forfall: Aud, Harald, Lene  

Referent: Martine –  Administrasjonen, Sportskoordinator Kjøring.  

  

  
Sak Innspill  Vedtak  

Gjennomgang endringer 

i KR fra TKK    

Alle endringer er diskutert og godkjent.   Janne sender videre til TKR innen 

fristen 31.12.2020   

NM klasser og 

kvalifisering 

Innspill om å endre kvalifiseringskravet for å kjøre 

NM til 55% i dressuren. Diskusjon om det er klart 

for et slikt krav når det stiller få ekvipasjer til start. 

Ønsker å prøve å heve kvalitet og kompetanse 

blant deltagere i Norgesmesterskapet og derfor 

heve kravet noe i dressuren.  

 

Alt annet enn NM HEST og NM PONNI enbet kan 

kvalifiseres på distrikts stevne.  

- UNGKUSK – Middels 

-  FEI- J/YD i dressur.  

- FLERSPENT – Middels  

- HEST – Vanskelig B 

- PONNI – Vanskelig B 

 

Kvalifiseringskravet til dressuren for å 

kjøre Norgesmesterskapene blir fra 

2021:  

55% for alle NM klasser.  

 

NM HEST & NM PONNI må 

kvalifiseres på Lands/ Elite stevne, 

resterende kategorier kan i henhold til 

KR kvalifisere seg på Distrikts stevne.  

 

Årsrapport 2020  

 

Ved Martine forklarer og viser 2019. Spør om 

innspill.  

- Legges frem på 

grenkonferansen 30. Januar  

Stevnestøtte  Sportsutvalget og teknisk komite kjøring ønsker å 

sette opp en støtte ordning for teknisk personell og 

arrangører som setter opp egne klasser for 

ungkusker.    

- Settes opp i handlingsplanen 

for 2021 og håper på 

gjennomføring 2021.   

Grenkonferanse 30. 

Januar 

Diskutere innhold ved Grenkonferansen.  

Grenkonferansen må foregå digitalt over TEAMS 

Grenkonferansen vil foregå digitalt 

over TEAMS.  

Endelig program og 

påmeldingsinformasjon vil publiseres 

i starten av Januar.  

 

Foreløpig program:  

- Presentere Sportsutvalget og 

Teknisk komite Kjøring.  

- Seminar Antidoping for kusk 

og hest.  

- Sportsplan og 

aktivitetskalender 

presenteres. 

- Planene fremover ved 

landslagsleder.  

- Teknisk komite kjøring 

legger frem endringer i KR 
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- Arrangør/ Stevneveileder 

vises frem.  

- Maria Henriksson: Innlegg 

om trening av kjørehesten i 

vinterhalvåret.  

 

Mer kommer til, grunnet digital 

konferanse vil SU-K holde en stram 

tidsramme.   

Evt.  Aktivitetskalender → Sette opp ulike aktiviteter for 

ungkusker, bredde og rekruttering, planer for 

landslaget, uttaksstevner, mesterskap etc…  

Aktivitetskalender publiseres sammen 

med sportsplanen innen 17. Januar.  

 

 

 


