NORGES RYTTERFORBUND
NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION
N – 0840 Oslo
Tlf: (+47) 21 02 96 50
Fax: (+47) 21 02 96 51

MANDAT FOR TEKNISK KOMITÉ KJØRING

1. Formål
Teknisk komité kjøring (TKK) skal behandle spørsmål om dømming og dommergjerningen
innenfor kjøresporten, samt kjørebaner og kjørebanebygging.
2. Sammensetning
TKK består av leder og inntil 4 personer som oppnevnes av GU-K for 2 år av gangen. I tillegg
skal det oppnevnes en komitélærling (18-25 år). Oppnevning skal skje innen utløpet av januar
hvert år. TKK er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede. Alle de
oppnevnte medlemmene skal ha erfaring som teknisk personell i kjøring og ha god kjennskap
til norsk kjøresport. Ett medlem har rett til å møte i GU-K for å legge frem og diskutere saker
som kommer inn under dens arbeidsområde, og plikt til å møte ved innkalling fra GU-K.
3. Arbeidsoppgaver
TKK skal arbeide med saker som angår kjøring, kjøredommere og kjørbanebyggere herunder:
a) Holde oversikt over teknisk personell situasjonen i kjøring og vurdere behovet for nytt
teknisk personell samt sørge for kompetanseheving blant disse.
b) Avholde kurs for dommere og banebyggere i kjøring
c) Utarbeide nærmere regler for gjennomføring av slike kurs, herunder også eksamen
d) Oppnevne kurslærere
e) Arbeide for at autoriserte dommere og banebyggere er oppdatert i henhold til
gjeldende reglement og praksis gjennom konferanser og nyhetsbrev
f) Vurdere og eventuelt foreslå endringer til autorisasjonsreglene for dommere og
banebyggere
g) Autorisere dommere og banebyggere på grunnlag av innstilling fra kurslærere etter
avholdt kurs, eventuelt på annet grunnlag
h) Innvilge eventuell dispensasjon for dommere
i) Foreslå andre tiltak, herunder reglementsendringer
j) Utføre andre oppgaver GU-K finner formålstjenlig
3. Møtefrekvens
Komiteen avholder møter etter behov. Det skal føres referat fra alle møter som sendes til
ansvarlig for teknisk personell i administrasjonen med kopi til GU-K

Bankgiro: 5134.06.05962
Postgiro: 7874.06.90077

Medlem av:

Internett:
E-post:
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