Referat fra grenkonferanse kjøring 02/02-2013
Grenkonferansen i kjøring ble avholdt i NRYF sine lokaler på Ullevål stadion lørdag 2.
februar 2013. Det var litt over 30 stykker som hadde tatt turen til Ullevål for å få med seg
grenkonferansen. Det var unge kusker, nye kusker, kusker som har vært med i en
årrekke og så klart representanter fra NRYF, GUK og TKK.
Når alle hadde kommet seg på plass startet Lene Kragh med å ønske velkommen. Så
ble det en presentasjonsrunde hvor alle presenterte seg med navn og klubb, og om de
hadde noen verv eller var teknisk personell.

Året som gikk og satsningsplanen fremover v/ Lene Kragh.
GUK har bestått av Lene Kragh som leder, Sofia Mikkelsen, Monica Stubseid og Mikkel
Davidsen.
TKK har bestått av Arne Henriksen som leder, Geir Anton Nybråten, Harald Farbrot,
Anne Grundvig og Ellen Olsen.
Det har vært arrangert en god del miniklasser rundt om i landet og det ser ut som om
kjøringen generellt har fått større oppslutning rundt om i landet. Miniklasseheftet har blitt
gjennomgått på nytt og fått noen endringer. Dette for å gjøre det enklere for arrangører
og nye kusker som vil prøve seg i sporten vår.
Det ble avholdt to landstevner på Starum, det ene med NM. Det var Østmarka som
arrangerte NM.
Vinner av NM ponni : Wenche Johannesen med Dorthealyst Rachel The Second
Vinner av NM hest: Linn Støkken Nielsen med C.G.
Vi hadde 2 som startet VM med hest enspent. Dette var Øivind Mikkelsen og Linn
Støkken Nielsen. Liv Ryen Kristiansen startet i VM for FH.
Det ble avholdt en kjøresamling på Mossemarka hestesenter i oktober for å samle
kjørenorge. De som hadde fått invitasjon til å være med i OBS gruppen og de som kjører
par hadde med hest/ponni og kjørte for Christer Pålsson, Øivind Mikkelsen og Ellen
Olsen. Det var også mange andre kusker som hadde tatt turen uten hest for å få med
seg nyttig lærdom fra disse dyktige trenerene. Det var teori både med trenere og
dommere. I desember ble det avholdt en samling for unge kusker mellom 10 og 21 år på
Starum hvor Wenche Johannesen og Øivind Mikkelsen var trenere. Det var godt
oppmøte og mange flinke unge kusker.
Det jobbes for å få flere anlegg som kan holde kjørestevner og mange klubber har
meldt i fra om at de jobber med dette.
Satsningsplanen fremover legger vekt på:
- Øke rekrutteringen
- Heve nivået

- Flere med internasjonal deltakelse
- Ivareta både bredde og de som vil satse
- Flere kusker opp på VB nivå
- Flere juniorer
- Flere gode kjørehester
Christer har også sagt ja til å fungere som en rød tråd i treningen av norske kusker. Han
skal i februar til Sogndal på kjøresamlingen som skal være der.
Det skal jobbes for å få tak i sponsorer og kuskene ble oppfordret til å prøve å finne
egne sponsorer som kan sponse dem. Harald Farbrot oppfordret til å bruke de
sponsorene som NRYF allerede har ved f.eks. bestilling av hotell slik at noe av disse
pengene kommer tilbake til hestesporten.
Det skal jobbes for å utdanne flere teknisk personell i form av banebyggere og
kjøredommere. Terminlisten for 2013 er imponerende med mange stevner og da må vi
ha nok teknisk personell slik at klubbene kan få arrangert de stevnene de ønsker. Det
jobbes nå med å få satt opp banebygger- og kjøredommerkurs i nord slik at de også får
teknisk personell og kan arrangere stevner.
Det jobbes også med å få laget en egen trenerutdanning for kjøretrenere.

NRYF administrasjon og hvordan den fungerer og deres
ansvarsområde i forhold til kjøringen v/Kristin Kåvin.
Rytterforbundet har mistet noen sponsorer og har derfor vært nødt til å kutte litt ned på
bemanningen. Det vil ikke få så store konsekvenser for de som bruker tjenestene til
NRYF. Kristin oppfordret klubbene til å møte på ryttertinget slik at klubbene får vært med
å si sine meninger om de saker som blir tatt opp. Full oversikt over hvordan NRYF er
delt inn finner man på rytter.no.

Økonomi v/ Ellen Olsen
Ellen presenterte regnskapet for 2012. Det er fortsatt usikkert hva kjøring vil få tildelt av
midler for 2013 og det har derfor ikke blitt lagd noe budsjett for 2013 enda. Vi håper at vi
kan få bingopenger fra 2014.

Teknisk personell v/ Arne Henriksen
Det viser seg at listen ikke er helt oppdatert og det skal nå gås gjennom alle praksis kort
og det ble presisert at alle som ønsker å beholde autorisasjonen sin må sende inn
praksiskort med informasjon om stevner, kurs og konferanser. Det kom også frem at det
er vanskelig for dommere som også kjører selv og få til å dømme de klassene de
trenger for å beholde autorisasjonen sin. Det er satt opp banebyggerkurs på Starum 5-7.
april. Odd rune Vikheim og Arne Henriksen vil være kursholdere.

Anne Grundig ble gratulert med ny grad..Int. Judge. Driving.
Klokken 13.00 var det lunsj med pizza.
Alle fikk diskutert og snakket om endringer de kunne tenke seg og forventninger til året.

Dressurprogrammer v/ Ellen Olsen
Det er gjort litt små endringer i programmene. De er tilpasset slik at det er mulig for et
firspann og utføre øvelsene og det er laget programmer som er tilpasset små baner.
Dette er gjort for at det skal være flere klubber som kan arrangere stevner. En del
øvelser er også blitt splittet opp sånn at man får en karakter på hver enkelt figur man
kjører. Dette gjør det lettere for kusken å se hva man har gjort bra og hva man har feilet
litt på i steden for å få en karakter på flere figurer.
De nye programmene blir lagt ut på rytter.no

Reglement (KR og FEI) v/ Sofia Mikkelsen og Harald Farbrot.
Det har skjedd en del endringer i KR IX og KRI. Mange av endringene er gjort for å
bedre sikkerheten til hesten. Noen av reglene er også skrevet om for at de skal være
enklere å forstå både for arrangører og deltagere. Norge prøver hele tiden og følge etter
de internasjonale trendene og endrer litt i forhold til FEI sin regler. Det nye KRIX vil bli
lagt ut på rytter.no

Utdeling av priser v/ Mikkel Davidsen
Årets Klubb - Sogndal køyre- og rideklubb
Årets nykommer- Andreas H. Egenes
Årets kjørehest - Tiger Hedegaard
Årets groom- Stein Nicolaisen
Årets trener- Maria Henrikkson
Årets ildsjel- Aud Røhne
Årets hederpris - Liv Ryen Kristiansen med Saturn
Championat - Wenche Johannesen ponni
- Eivind Davik hest
Minniklassevinnere ble: 1. plass Jæren kjøre-og rideklubb
2. plass Jarlsberg rideklubb og Østmarka rytterklubb
Det ble også kåret «tre hekser» som fikk utdelt sopelime og heksehatter. Disse tre var

Wenche Johannesen, Ellen Olsen og Linn Støkken Nielsen. Dette var ment som en gest
fordi de «bryr seg».
Dette blir mest sannsynlig den siste gangen championat prisen blir delt. Men man skal
prøve å finne en erstatning for denne prisen.
GUK 2013 består av:
Lene Kragh, leder
Sofia Mikkelsen
June Cecilie Horntvedt
Mikkel Davidsen, breddeansvarlig
Merethe Luise Sandem
TKK 2013 består av:
Ellen Olsen
Arne Henriksen
Tone Løken
Odd Rune Vikheim
Geir Anton Nybråten

