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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møtereferat TKK 19.01.2023 
 
Fra møte: 19/01/23  
Til stede: Janne Hetle, Jeanette Lund Støen, Maria Henriksson, Nils Kristian Brunvoll, Lillann 
Jebsen og Elin Hilling. 
Frafall:  
Referent: Marte Sneeggen 
 
 
Sak 01/23 TKK 2023 
Velkommen til nye medlemmer, gjennomgang av TKKs mandat 
 
Sak 02/23 Gjennomgang av teknisk personell 
Ved utgangen av 2022 er dette oppført av teknisk personell: 
42 kjøredommere 
34 kjøredressurdommere 
16 kjørebanebygger 
5 TD  
 
Per dags dato mangler vi en del praksiskort.  
 
Sak 03/23 TKKs møtestruktur for 2023 
Sette opp møter 2 mnd. av gangen. 1 møte i mnd.  
 
Sak 04/23 Paragraf 917 
11. januar ble det holdt et møte med representanter fra TKK, SUK og teknisk personell hvor paragraf 
917 ble diskutert. Hvordan skal denne håndheves fra dommernes side. Det ble kommet fram til 
enkelte punkter som dommerne kan forholde seg til. Dette vil bli diskutert videre på 
grenkonferansen. 
 
Sak 05/23 Grenkonferansen 2023 
Agenda for teknisk personell delen på årets grenkonferanse: 

- Diskusjon rundt Paragraf 917 
- Nytt fra KRIX  
- Informere om Ponni kat. 4 
- Lillann informere om NRYF stevne og administrasjon etc. 
- Terminliste 
- Dømming av Par 
- Dressurprogrammer – sende hvis man har forslag.  
- Utdanningsklasser – ikke galopp. Feil og stil!  
- Åpen post. 

 
Sak 06/23 Aktiviteter 2023 

- Planlegging av året 2023 og for søknad for Post 3 midler 
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Sak 07/23 Terminliste 

- Terminlisten er oversendt fra SUK og blir sendt ut til Teknisk personell 20 januar. Med frist 26 
januar slik at vi kan diskutere den under grenkonferansen  
 

Sak 08/23 Håndtering av dispensasjoner 
- I 2022 ble det gitt en del dispensasjoner på grunn av mangel på teknisk personell, men i løpet 

av året er det oppgradert og autorisert nye teknisk personell slik at dispensasjonspraksisen 
blir innstrammet i 2023 

 
Sak 09/23 eventuelt 

- Små endringer i utdanningsplaner 
- Bedre samarbeid med Stewardkommiten. Hvordan kan vi gjøre at flere stewarder ønsker å 

være på kjørestevner.  
- Samarbeid med nordiske land angående utveksling av teknisk personell. Elin sjekker opp litt 

hva som ligger i den avtalen. Det er også påtenkt et møte mellom de nordiske landene i 
nærmeste framtid. 

-  


