Referat grenfagkonferansen - Kjøring 28-29/1
2012, Rica Hotel Gardermoen
Grenutvalget 2011 har bestått av:
Anne Grunvig, leder
Trude Elisabeth Bakken, bredde
Torill Storholm, sport
Tilknyttet ressursperson: Aud Røhne, terminliste/godkjenning av
stevneinvitasjoner.
Teknisk Komite (baner, anlegg, reglement, utdanning teknisk
personell mm): Arne Henriksen, Harald Farbrot, Geir Nybråten, Anne
Grundvig

Til stede: 20 stk ink. GUK
Registrering /velkommen v/Anne
Året som gikk v/Anne Grunvig:

Det har vært mye å gjøre med endringer av reglement, omskriving av
miniklasseheftet, Nordisk mesterskap, møter mellom alle grener
vedr. KR 1, økonomimøter og lignende. Å sitte i et grenutvalg er
hektisk men veldig utfordrende og gøy. Vi har alle gjort dette på
frivillig basis og har jobb, familie og hobby ved siden av. Vi har fått
gjort mye, og ønsker at det hadde vært tid til å gjøre enda mer.
Hjelp til reglementsendringer som gjelder kjøring er blir gjort ved
Teknisk komite kjøring TK-K, som har bestått av:
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Leder Arne Henriksen, Geir Nybråten, Harald Farbrot og Anne
Grundvig.
Det har vært arbeidet med å lage et eget regelverk for JR/Ungkusk.
Anne Grundvig har ledet dette arbeidet for Norge. Sammen med
representanter fra Danmark, Sverige, Finland. Mange mails og
regelforslag har det blitt, da fire nasjonale regelverk måtte
gjennomgås og bli til et. Dette arbeidet har tatt mye tid. Dette
regelverket vil bli lagt til det Norske KR IX.
Regelverket er utprøvd på Nordisk mesterskap i kjøring på Nordisk i
aug. 2011. Det gjenstår fremdeles litt endringer. Anne fortsetter med
dette arbeidet.
Året som gikk v/Ellen Olsen:

Stevneaktivitet 2011
Nedgang i D-stevner på landsbasis. 3 L stevner. 1 Elitestevne.
Det kjøres en del men vi mangler fremdeles arrangører. Kjøresporten
må skje i klubb. Kretsene må også i gang.
Det er viktig med flere Landsstevner slik at vi får kvalifisert kuskene til
NM.
NM vinnere 2011:


Øivind Mikkelsen/Tiger Hedegaard – Jæren kjøreklubb - enspent
hest – Gull

 Ane Marthe Haldorsen – Lykkehagans Lloyd/Opal – ponni
flerspent/enspent - Gull


Ingen deltakere i flerspent hest.
2

NM ble arrangert på Starum i regi av Vestby hesteklubb og
Kuskeringen.
GU-k retter en stor takk til dem for dette.
Norgescupvinnere 2011:
 Monica Stubseid / Torgar – Førde køyre – og rideklubb Enspent hest
 Harald Løtuft/Finslands Norgrma – Førde køyre- og rideklubb –
enspent ponni


Ane Marthe Haldorsen/Lykkehagans Lloyd/Opale - …………………
klubb – flerspent ponni.

Championatvinnere 2011:
 Hest enspent – Linn Støkken Nielsen /Quinta 107,2 p
 Hest enspent – Kjell Øivind Mikkelsen/Tiger Hedegård 64,0 p
 Ponni enspent – Wenche Johannessen/Rappen 59,2 p
VM ponni
Wenche Johannessen/Rappen representerte Norge i Lipica i sept
2011.
12. plass totalt.
Nordisk mesterskap i Norge
Org. Komiteen har bestått av:
Ståle Sagstuen. S.P.G. Lihaug, Arne Henriksen, Anne Grundvig, Geir
Nybråten og Ellen Olsen.
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Planleggingen kom i gang på høsten. 5 møter på Nebbenes/Starum.
Befaring av Starum som stevnested ble gjort tidlig i prosessen for å se
på bunnforhold, få plass til baner og hindere.
Økonomisk overslag ble gjort, og søknader om økonomisk støtte ble
laget.
Det ble satt av dager/helger til dugnader.
2 nye hindere ble bygget. Man fikk gjennomslag for å fjerne den gale
håndballbanen for å bedre innkjørsel til dressurarenaen.
Vi ba om hjelp til viktige plasser om sekretariat, bemanning av
hindervakter, mat, catering og lignende
Det har vært kjempeflott å få se og oppleve den dugnadsånden som
ble vist fra de fleste i kjøremiljøet. Organisasjonskomiteen ønsker å si
tusen takk til alle som bidro med smått og stort.
Økonomisk ser det ut til at vi fikk et lite overskudd. Tallene er ikke
ferdige enda, da vi mangler noen faktura. Evalueringen av
gjennomføringen gjenstår.
Norge fikk følgende resultater:
 Individuelt enspent hest – Sølv : Øyvind Mikkelsen Tiger
Hedegård


Individuelt ponni enspent - Bronse: Wenche
Johannessen/Rappen

Lag Ponni - Sølv:
 Wenche Johannessen/Rappen
 Inga Marie Kjærsdalen/Hardly
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Vi arrangerte også et prøvenordisk for Juniorer og ungkusker (13-23
år)
 Deltaker fra Norge var Anna Sve/……..

Miniklassecupvinnere 2011:
1. plass – Øystese ride- og køyreklubb
2. Stranda Rida- og køyreklubb
3. Jæren kjøre og rideklubb
4. Telemark fjordhestlag
Det har vært flere andre klubber som har arrangert miniklassecup
eller deler av miniklasseup. De har fått en ”trøstepremie” da vi hadde
penger igjen på budsjettet til dette.

Terminlista 2012
Er veldig tynn. 2 stevner er innmeldt. Se Hp-net.
Guk ønsker at de som ønsker å arrangere stevner tar kontakt nå! Da
får vi en god oversikt og kan fordele stevnene slik at de ikke krasjer
med hverandre.
NM arrangør er ikke funnet enda!

Miniklasser
Guk har gjennomgått miniklasseheftet og kommet med mange
endringer. Det ble presentert på konferansen. Det er skjerpet inn på
5

kravene om banestørrelse og sikkerhet. Les heftet nøye, og nøl ikke
med å kontakte GUk ved usikkerheter.

Endringer som bør gjøres i forhold til heftet:
• I innledningen står det at erfarne kusker og-/eller hester ikke
skal starte i miniklasse. Det kan forstås slik at en erfaren hest
ikke kan starte med en uerfaren kusk og viser versa.
Denne setningen må skrives om.
• Breddemåle i presisjon. Må endres til min 20-30cm.
Slik det ser ut nå er avstanden på middels nivå.
• Dressurprotokoll:
Det må endres 2 punkter i programmet:
Pkt. 1 – Holdt punktet endres. Holdt mellom D og X.
Pkt 5. Splittes.

•

Det ble også diskutert inngjerding. Her må det presiseres at
hensikten er sikkerhet, og at det er stevneledelse, overdommer
og TD som godkjenner stevneplassens sikkerhet.

• Det står i heftet at Steward skal kontrollere oppvarming på
etappe A. – En steward er en som er utdannet. Det ble sagt at
arrangøren kan oppnevne en egnet person i stede for Steward.
Miniklasse kan arrangeres som klubbaktivitet, uten krav til
autorisert steward. Det er viktig å huske at Miniklasse er
beregnet for lavt nivå, dvs under Distriktstevnenivå.
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Støtteordninger
2 støtteordninger finnes.
• Støtte til miniklassearrangement/stevner:
Skal inneholde alle 3 momenter i kjøringen.
Må ikke gjøres på 1 helg, men støtten gis pr. arrangement. Søknad
sendes til Guk i etterkant av arrangementet har funnet sted.
Skal være et lavterskeltilbud. Ved stevneavvikling skal deltakere ha
grønt kort.
Det ble en god diskusjon vedrørende støtteordningen. Dog var det
uklart hvor mye penger det finnes til prosjektet. Noe eksakt beløp er
ikke mulig å gi på dette tidspunkt, i og med at tildelingene ikke er
gjort enda.
Forsamlingen ga samtykke til at GUK setter seg ned og finner gode
søknadskriterier som gir støtte til alle som har arrangert, og at
utdelingen /tildelingen etter søknad, sent på året. Til info, så er
prinsippet slik at grunnlag for støtte er antall nye utøvere som stiller
til start (krav fra NIF). Denne blir fordelt på antall gjennomførte
arrangementer. De aktuelle klubbene må selv ta kontakt med Gu-K
før arrangementet, og i etterkant sende inn søknad om støtte.
Nye klubber som ønsker å starte med Miniklasser på steder der det
ikke har vært arrangert kjøreaktiviteter, skal forhåndsgodkjennes av
GUK, her er det spesielt anleggets sikkerhet og spesielle forhold
vedrørende gjennomføring som settes i fokus. Målet er å få igang
kjøreaktiviteter på nye steder, og rekruttere flere inn der det allerede
er aktvitet.
7

• Miniklassecup
Den klubben som har medlemmer til start i miniklassestevner
sanker poeng. Deltakeren får sløyfe, og deltakerens klubb får
poeng.
Det er en premiering som fordeler seg slik mellom klubbene
som sanker flest sløyfer.
1. plass 7000,-, 2. plass 5000,- og 3. plass 3500,- plass i cupen.

Reglementsendringer:
Det arbeides med reglementsendringer for 2012. Disse skal gjelde fra
1. mars. Nytt i 2012 er at det ikke lenger trykkes opp og sendes ut. De
blir lagt ut på nett, og hver og en må selv laste ned og skrive ut. Dette
gjelder alle grener. Åpenbare feil som er oppdaget rettes opp.
Endringer fra FEI tas med, og det legges tilrette for økt aktivitet på
nye anlegg. Endringene er basert på erfaring fra stevner i 2010 og
2011, innsendte forslag, endringer fra FEI og arbeidet med
JR/Ungkusk i forbindelse med Nordisk.
Mental trening/coaching + veiledning i pusteteknikk
Andreas Bull-Hansen holdt foredrag om mental trening/coaching. Det
ble først holde et generelt foredrag, deretter var det anledning til
indiviuell samtale, både innen mental trening og å få veiledning i
pusteteknikk. Det var mange som benyttet seg av dette gode
tilbudet, og tilbakemeldingene var positive.
Søndagen ble brukt til gruppearbeid.
Arbeidet er samlet opp, og legger grunnlaget for videre arbeid i Gu-K
i 2012.
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