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INNLEDNING 
Sportsplanen skal danne utgangspunktet for den videre satsing og talentutvikling innen norsk kjøresport. 

Den er svært sentral for kusker som er del av landslag og satsingsgrupper. Den bør også være kjent for 

kusker som er på vei mot et internasjonalt nivå. Sportsplanen er utarbeidet av Landslagsleder og 

Sportsutvalget for Kjøring i samarbeid med NRYFs sportsavdeling.  

 

Planen er revidert pr. 01.01.2022 og vil bli revidert hvert år. Landslagsleder og Sportsutvalget for Kjøring 

(SU-K) forbeholder seg retten til om nødvendig å foreta endringer i planen i løpet av perioden.   

FORMÅL  
Formålet med sportsplanen er å: 

▪ bidra til å øke rekrutteringen til kjøresporten  

▪ heve det generelle nivået i grenen  

▪ bidra til økt kompetanse og utvikling hos kuskene, med internasjonal deltakelse som mål.  

▪ tilrettelegge for sportslig måloppnåelse på landslaget 

▪ tilrettelegge for sportslig måloppnåelse på alle nivåer 

▪ informere utøvere og støtteapparat  

▪ inspirere til videre satsing på alle nivåer  

VISJON 
”Større elite – flere medaljer”  

• Grunnlaget for visjonen er at kjøresporten i Norge skal fortsette med å utvikle seg i bredde og topp. 

Bredden skal være rekrutteringsgrunnlaget til toppen, flere ekvipasjer skal kvalifisere seg til å 

starte internasjonale stevner og flere ekvipasjer skal danne grunnlag for uttak til mesterskap.  

• For å realisere visjonen fokuserer vi på: 

o NRYFs og FEIs regler og normer  

o Kunnskap og erfaring hos kusk og støtteapparat  

o Antidoping 

o Et åpent, ærlig og sundt miljø for alle 

VERDIER 
Visjonen er basert på Norges Rytterforbunds verdier, som er nedfelt i NRYFs lov § 1, 2 ledd: 

▪ Idrettsglede 

▪ Fellesskap 

▪ Helse 

▪ Ærlighet 

▪ Dyrevelferd 
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OMDØMME 

Vi er alle opptatt av at ryttersporten skal ha et godt omdømme. Derfor har vi fokus på rytterglede og 

hestevelferd og dette er forankret i vår verdikode «RASK» som står for: 

 

• Respekt overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

• Ansvarlighet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

• Sikkerhet overfor hesten, utøveren, organisasjonen 

• Kunnskap om hesten, utøveren, organisasjonen 

RASK er ment som en veileder for å skape et inkluderende, høflig og vennlig miljø. 

RASK handler om antidoping.  

RASK innebærer at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre.  

RASK handler om å utøve sporten på hestens premisser ved å ivareta god hestevelferd i enhver 

sammenheng.  
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INTERNASJONALE MESTERSKAP 2022 
 

▪ EM for U25, Junior og Children, HUN 16-21 august 

▪ VM for unghest, HUN 25-28 august 

▪ VM for enbet hest, FRA 15-18 september 

 

SPORTSLIGE MÅL 2022 
Mesterskap/Stevner/Område Ind./Lag Mål 

Norgesmesterskap (NM) Individuelt Heve nivået og antall deltakere. NM deles opp i 

ungkusk og senior klasser for å ta hensyn til 

deltagelse i VM enbet senior og EM ungkusk. 

EM for U 25, junior og children Individuelt Deltagelse og erfaring 

EM for U 25, junior og children Lag Deltagelse og erfaring 

VM for enbet hest Individuelt Deltagelse. Plasseringer i top 10 i 

enkeltdisipliner. 

VM for enbet hest Lag Deltagelse. Plassering i top 5 samlet 

UVM Individuelt Deltagelse 

 

 

ORGANISATORISKE MÅL  
Lagånd Tilby struktur omkring landslaget som gir plass til 

den enkelte utøver som han/hun er, samt stiller krav 

om respekt for lagkammerater og ledelse.  

Gjøre satsningsgruppene til et mål for mange og 

landslaget til et mål for satsningsgruppene. 

Støtteapparat Utvikle og forbedre støtteapparatet rundt lag og 

enkelte utøvere. Utvide støtteapparatet 

landslagstrener for ungkuskene. Fortsatt fokus på 

samarbeid med hjemmetrenere, daglig veterinær, 

hestepassere og foresatte som gjør at kuskene kan 

fokusere på sporten. 

Alle skal føle seg godt mottatt og respektert. 

Målrettet arbeid Utøverne har selv ansvaret for å sette seg mål og nå 

dem. NRYF og landslagsledelsen skal fungere som 

sparringspartner både i målsetting og 

måloppnåelse. 

Kompetansebygging Kusker og støtteapparat skal gjennom teoretisk 

undervisning (kjøreteori, mentaltrening, 

kost/ernæring, forebyggende hestehelse etc.) få økt 

innsikt og kunnskap om egen idrett. 

Landslagskuskene skal tilbys konkurranselik 

trening på samlinger.  

Personlig Utøverne skal gjennom landslagsplass eller plass i 

satsningsgruppa oppleve en personlig positiv 

utvikling. 
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LANDSLAG OG SATSINGSGRUPPER 

 
Alle ekvipasjene på landslag og satsingsgruppen under forplikter seg til å ta «Ren utøver» testen  

(https://www.renutover.no/) og undertegne utøverkontrakten. Begge mailes samlet til sportskoordinator før 

første stevnestart i 2021. 

 
Landslag 

Senior H1: 

Ekvipasjer som minimum har kjørt godkjent resultat i Vanskelig klasse DMP i 2021 eller 2022 og som er 

kvalifisert til å kjøre CAI3* i 2022. 

 

OBS: Nye regler for kvalifisering til CAI3* i 2022 

 

Senior P1: 

Ekvipasjer som minimum har kjørt godkjent resultat i Vanskelig klasse DMP i 2021 eller 2022 og som er 

kvalifisert til å kjøre CAI2* i 2022. 

 

U25: 

Ekvipasjer hvor kusken er mellom 16 og 25 år og som minimum har kjørt godkjent Middels klasse DMP i 

2020 eller 2021 og som har tilgang til alt obligatorisk utstyr til CAIU25-1* . 

 

OBS: Ny aldersklasse i FEI-regi fra 2022 

 

Junior: 

Ekvipasjer hvor kusken er mellom 14-18 år og som minimum har kjørt godkjent Middels klasse DMP i 

2020 eller i 2021 og som har tilgang til alt obligatorisk utstyr til CAIJ2*. 

 

Children: 

Ekvipasjer hvor kusken er mellom 13-14 år og som minimum har kjørt godkjent Lett klasse DMP i 2020 

eller i 2021 og som har tilgang til alt obligatorisk utstyr til CAICh2*. 

 

 

For alle landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge 

på internasjonale stevner og i mesterskap i 2022. 

 

 

Satsingsgrupper 

Ekvipasjer som: 

 

- Har stabilisert seg gjennom konkurranser 

- Er kvalifisert til VB (kun for senior) 

- Landslagsleder/SU-K anser som aktuelle til en landslagsplass innenfor 1-2 år. Her kan også 

ekvipasjer som landslagsleder mener har et godt potensiale tas opp, selv om ekvipasjen har hatt en 

kort konkurransetid sammen. 

 

For satsningsgrupper stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å starte 

internasjonale stevner og relevante mesterskap innenfor 1-2 år. 

 

 
 
 
 
 

https://www.renutover.no/
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Evaluering av landslag og satsingsgrupper 
▪ Landslag og satsningsgrupper vil bli løpende vurdert av landslagsledelsen og Sportsavdelingen 

NRYF.  

▪ Landslagsleder kan til enhver tid oppta nye kusker på landslag og i satsningsgrupper hvis kriteriene 

er oppfylt. De objektive kriteriene kan fravikes, dersom tungtveiende grunder taler for det. 

▪ Alle kusker er selv ansvarlige for løpende å dokumentere at de oppfyller kriteriene melde interesse 

i satsningen. 

 

 

Krav til utøvere på landslag og satsingsgrupper 
▪ Opptre som gode forbilder for yngre utøvere. 

▪ Være totalavholdende fra røyk og alkohol hvis man er under 18 år og tilbakeholdende hvis man er 

over 18 år. Røyk og alkohol skal ikke nytes når man er iført landslagsklær.  

▪ Sette hestevelferden først i henhold til NRYFs og FEIs Code of conduct. (Normer for 

ryttersporten). Direkte avstraffelse av hest skal ikke forekomme og medfører eksklusion. 

▪ Være lojale mot landslagsledelsen og sine lagkamerater.  

▪ Ha tilstrekkelige ressurser, både økonomisk og praktisk til å delta på samlinger og stevner og sette 

seg inn i hva som kreves. 

▪ Delta på de samlingene som arrangeres for deres kategori.  

▪ Ha en åpen kommunikasjon og informere hverandre. Dette innebærer også at hver kusk selv er 

ansvarlig for å holde seg informert og informere lagleder/trener om alle relevante forhold. 

▪ Holde seg selv og sin hest i fysisk god form. Kuskene skal fokusere på riktig kosthold og egen 

fysisk trening.  Det skal holdes jevnlig veterinær oppfølging på hesten. 

▪ Strebe etter sportslig opptreden og fair play i alle sammenhenger, også utenfor stevneplassen 

▪ Ta opp saker som ønskes tatt opp innen 24 timer etter en hendelse, enten ved å kontakte 

landslagsleder eller å løse problemet direkte gjennom dialog. Etter 24 timer er saken ferdig, man 

skal gå videre og sette seg nye mål.  

▪ For kusker under 18 år er det foreldre/foresatte eller annen voksen person som gjelder som 

ansvarlig person.   

 

De ansvarlige for ekvipasjen, dvs. utøver eller foresatte (for de under 18 år), skal melde fra til 

landslagsleder ved sykdom/skade eller annet slik at landslag og satsningsgrupper til enhver tid består av 

ekvipasjer i aktiv trening. Er hesten satt ut av trening mer enn 14 dager på grunn av skade/sykdom hos hest 

eller kusk, skal landslagsleder informeres skriftlig per mail. 

 

Langvarig sykdom/skade på hest og/eller kusk kan medføre at ekvipasjen blir tatt ut av sin gruppe. 

Ekvipasjen blir ikke automatisk medlem av den aktuelle gruppe etter et sykdoms-/skadeavbrekk.  

 

 

INTERNASJONAL REPRESENTASJON  
Kuskene er selv ansvarlig for å melde interesse for internasjonale stevner. Kvalifiseringskrav til FEI 

stevner finner du i Article 913 Minimum Eligibility Requirements / Qualification criteria: 

 

https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20-%20Driving%20Rules%202022_Clean_v4.pdf  

 

Dette meldes i god tid til sportskoordinator Kjøring med kopi til landslagsleder og SU-K. Etter meldt 

interesse og landslagsleders godkjenning, vil NRYF søke om plass. Etter bekreftet «definite entry» er kusk 

økonomisk ansvarlig overfor arrangør. 
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KVALIFISERING TIL MESTERSKAP 
Kvalifiseringskrav til hvert enkelt FEI mesterskap bestemmes av FEI. Kvalifiseringskrav til NBC fremgår 

av statuttene for NBC. 

 

Ønsker man å delta i NBC og/eller VM, EM, bør ekvipasjen i utgangspunktet delta på de uttaksstevnene 

som landslagsledelsen setter opp, på de samlingene som landslagsledelsen arrangerer, samt på 

Norgesmesterskapet. Dette for å ha best mulig sammenligningsgrunnlag. Et eventuelt fritak fra dette 

avklares med landslagsleder. Se eget punkt om samlinger og uttaksstevner. 

 

Uttaket skjer som utgangspunkt blant landslagskuskene, men andre kusker kan også tas ut, hvis 

kvalifiseringskravene er oppfylt. 

 
Objektive kvalifiseringskrav Mesterskap 2022:  

▪ Kjøre aktuelle mesterskapsklasser på elitenivå samme sesong som mesterskap.  

▪ Ha oppnådd minimumskrav på 55% i dressur 

▪ Ha oppnådd FEIs eller NBCs kvalifiseringskrav for det aktuelle mesterskap. Kvalifiseringskrav 

offentliggjøres på www.rytter.no. 

▪ Signere NRYFs standard utøverkontrakt og følge denne. 

▪ Gjennomføre «ren utøver»-testen 

  
I tillegg til de objektive kvalifiseringskravene, inngår også følgende elementer i kvalifiseringen:  

▪ At hesten har nødvendig kvalitet og stabilitet, herunder vurdering av hestens alder og helsemessige 

forhold. 

▪ At kusken ikke har disiplinære sanksjoner, saker eller forhold som er uforenelige med representasjon i 

mesterskap. 

 

 

UTTAK TIL MESTERSKAP 
De ekvipasjene som er kvalifisert til det aktuelle mesterskapet danner grunnlag for uttak til mesterskapet. 

Både ekvipasjer til lag og til individuell deltagelse kan tas ut. 

 
Uttaket er basert på sportslige kriterier:  

▪ Kuskens, hestens og ekvipasjens resultater 

▪ Stabilitet på klassenivået 

▪ Deltagelse på landslagssamlinger 

▪ Erfaring fra internasjonale stevner og mesterskap 

▪ Evne til å kjøre under press 

▪ Kuskens evne til å inngå i et lag og samarbeide med landslagsleder og øvrige kusker 

▪ Kuskens evne til å opptre som en god representant for sporten 

 

Uttaksansvarlig 
Landslagsleder foretar uttak av både individuelle deltagere og lag til mesterskap. Uttaket skjer på bakgrunn 

av sportslige kriteriene. For ungkuskene skjer uttaket i tillegg også på bakgrunn av innspill fra 

Landslagstrener. Uttaket kvalitetssikres af sportssjefen i NRYF før SU-K orienteres om uttaket.  
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UNGDOMSSATSNING  
Utøvere under 25 år er en del av satsningen i landslag og satsningsgrupper og samles under betegnelsen 

«ungkusker». 

 

Fra 2022 har NRYF ansatt Maria Henriksson som landslagstrener for ungkuskene. Formålet med dette er å 

sikre faglig korrekt og jevnlig oppfølging av de yngste uttøverne og på sikt skape et enda bedre springbrett 

fra ungkusk-klasser til internasjonale stevner.  

 

 

KUSKER I UTLANDET 
Kusker i utlandet er selv pliktige å melde ifra til sportskoordinator.   

 

De kan bli fritatt fra deler av bestemmelsene i sportsplanen etter avtale med sportskoordinator, men må 

følge eget opplegg avtalt med trener. 

 

Kuskene er selv ansvarlige for å sende inn resultater og kvalifiseringer til sportskoordinator. Ved 

manglende kontakt med sportskoordinator fra kusken sin side, vil vedkommende ikke være aktuell som 

representasjonskusk. 

 

 

VETERINÆRATTEST 
Det kan kreves at det for hester som skal delta i VM eller EM skal forelegge skriftlig veterinærattest om 

hesten helsetilstand tidligst 21 dager og senest 2 dager før definitive entry. Attesten skal inneholde 

opplysninger om at hesten er frisk nok til å gjennomføre et mesterskap. Dersom slik attest kreves, men ikke 

er mottatt regnes dette som om hesten ikke er frisk og kusken mister dermed sin plass i mesterskapet. Kopi 

av attest sendes sportskoordinator.  

 

 

KOSTNADER  
Sportsplanen setter opp retningslinjer for dekning av kostnader for de aktuelle mesterskap og sesongen 

2022.  

 

Under EM/VM dekker NRYF: 

▪ EM-VM: Påmeldingsavgift inkl. Oppstalling for alle kusker som er tatt ut til å representere Norge  

▪ Chef d’equipe og Landslagstrener (EM) 

▪ Eventuell reisestøtte til EM og VM kan utbetales på slutten av året, hvis det er resterende midler. 

▪ Ungkusker (Children, Junior og U25) kan motta særlige midler 

 

Dekning av kostnader forutsetter at kusken oppfyller krav satt av landslagsleder og NRYF i forkant av 

mesterskap, samt avtalte lagstrategi under selve mesterskapet. Dersom dette ikke overholdes vil deltaker 

selv måtte dekke anmeldelsesavgiften.  
 
Øvrige kostnader i forbindelse med nasjonale og internasjonale stevner må dekkes av den enkelte deltaker.  

 

Landslagssamlinger kan arrangeres med midler fra NRYF, men er som utgangspunkt basert på 

egenbetaling. 
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TRENINGSSAMLINGER OG UTTAKSSTEVNER  
På samlinger uten hest kan temaet være  

▪ Kjøreteori og treningslære 

▪ Antidoping 

▪ Ernæring og fysisk trening for kusk 

▪ Lagbygging, vennskap, glede, samhold, disiplin 

▪ Informasjon fra og om NRYF 

▪ Mental trening og idrettspsykologi 

▪ Praktisk omkring stevner og reiser 

På samlinger med hest skal kuskene delta med den hesten de er tatt ut med. Samlingene er obligatoriske for 

landslag og landslagsaktuelle. Det kan dog gis dispensasjon etter avtale med landslagsleder, i tilfelle hvor 

tidspunktet for en samling kolliderer med viktige stevner, jobb, skole eller annet lovlig forfall. Ved sykdom 

hos hest/kusk dokumenteres dette med lege/veterinær-attest.  

 

Uttaksstevner kan settes opp for å gi best mulig sammenligningsgrunnlag for uttak til mesterskap og for å 

gi vurderingssituasjoner for landslagsleder. Alle oppfordres til å kjøre disse stevnene og det vil være en 

fordel for uttaket at man har kjørt dem. Uttaksstevnene er dog ikke obligatoriske. 

 

Info om samlinger og stevner blir lagt ut i Facebookgruppen NRYF Kjøring Landslag og 

Satsningsgruppe, samt offentliggjort på rytter.no. 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON  
 

 

Leder sportsutvalget Kjøring 

Elin Hilling  

Ehilling76@gmail.com 

924 84 084 

 

Landslagsleder Kjøring 

Linn Støkken Nielsen  

LSN@rsn-advo.dk 

+45 6021 3544 

 

Sportskoordinator Kjøring  

Martine Bukier Thorsen 

martine@rytter.no 

415 60 348 

 

Sportssjef 

Nina Johnsen  

nina@rytter.no 

452 32 211 

mailto:Ehilling76@gmail.com
mailto:LSN@rsn-advo.dk
mailto:martine@rytter.no
mailto:nina@rytter.no
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NORGES RYTTERFORBUND 

Web: www.rytter.no 
Instagram: Rytterforbundet 
E-Mail: nryf@rytter.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hesteglede for alle! 


