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Nyheter for kjøresporten i OARK 

Grenansvarlig kjøring: Nina Bakkelund 

Har fått mange positive tilbakemeldinger på første utgave av «Sker’a?!», så her 

kommer nr. 2. Planen er å komme med en ny versjon ca. hver 3. måned. 

De som ønsker å motta nyhetsbrevet, må sende en e-post til kjorestevne@gmail.com  

Minner alle om at informasjon for hele kjøre-Norge finnes på www.kjoreporalen.no hvor 

også noe informasjon her er hentet fra. 

Du må også huske å melde fra dersom du endrer din e-post adresse eller ønsker å avslutte abonnementet. Det 

er selvfølgelig gratis å motta nyhetsbrevet, og innspill sendes også inn til e-post adressen. Har du allerede 

registrert deg, trenger du selvfølgelig ikke gjøre det igjen.  

 

 

Viktige nyheter og informasjon 

 

Vil du ha opplæring i sekretariatet for kjørestevner? 

Nå har du sjansen til å lære litt av Solveig Wisløf på Ekeberg 1. juni og Starum i juli! GUK 

(grenutvalget for kjøring) betaler kostnadene til kurset, men du må selv koste transport, mat og evt 

overnatting til kurset. Dette kan du søke å få dekket gjennom din egen rideklubb. 

Ta kontakt med Wenche Johannesen – wenche@alnaridesenter.no tlf 90571317 for mer informasjon 

og påmelding. 

 

mailto:kjorestevne@gmail.com
http://www.kjoreporalen.no/
mailto:wenche@alnaridesenter.no
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Nytt mini klasse hefte er klart, du finner det på www.rytter.no  

Har du planer om å komme til start med din hest, så sørg for å ordne nødvendige registreringer, ta grønt kort 

og evt bestille lisens gjennom din klubb. De fleste kjørestevner er D-stevner og oppover, og det er bare i 

miniklasse og Lett C det ikke er krav om lisens på kusk. Men da må du ha grønt kort! Alle hester som starter, 

må være grunnregistrert i NRYF. Husk å sjekke vaksinasjoner! Grunnvaksinen må være i orden, og du må passe 

på at siste vaksine ikke er under 7 dager før stevner. 

STARTE I UTLANDET 

Kusker som ønsker å starte i utlandet plikter å sette seg inn i det aktuelle regelverket for stevnet. De plikter og 

å sette seg inn i reglene som omhandler grensepassering med hest. 

NASJONALE STEVNER 

Kusker med norsk lisens kan starte nasjonale stevner i de nordiske land. Det stilles samme krav til kvalifisering 

som for norske stevner. NB! Skal du starte ponni på nasjonalt stevne i Sverige må du ha svensk ponnimåling. 

INTERNASJONALE STEVNER 

For å starte internasjonale stevner må kusken ha topplisens og være FEI-registrert. Hester må ha FEI-pass og 

betalt årlig FEI-avgift. Hester må også være vaksinert i henhold til FEI krav. 

All påmelding til internasjonale stevner går via NRYF. 

Kusker må være kvalifisert i henhold til FEI krav: 

 CAI1*- ingen krav 

 CAI2*- to CAI1*, et CAI-B eller tre CAN (DMP) med godkjent resultat 

 CAI3*- to CAI2*, et CAI-A eller tre CAI-B med godkjent resultat 

 CAIO4*- åpen for 3* kusker 

 Ungdom- ingen krav 

 Para-equestrian- ingen krav 

Dessuten må kuskene oppfylle våre norske tilleggskrav: 

CAI1*- to middels DMP med godkjent resultat og samme spanntype, inneværende eller de to foregående år. 

CAI2* og CAI3*- et vanskelig DMP med godkjent resultat og samme spanntype, inneværende eller to foregående 

år. 

Kusker som tidligere har startet CAI-B eller CAI-A men ikke oppfyller de norske tilleggskravene kan søke GUK 

om dispensasjon. Til mesterskap vil kusker til lag og individuell start bli plukket ut av sportsjef og GUK. 

Kriterier og poengberegning - Championat i kjøring 2014 

Kriterier og beregninger av poeng: 

 Alle klasser sammenlagt på fulle DMP stevner i Norge og utlandet i 2014 er tellende og 

gjelder sammenlagt plassering  

 Resultater fra Norge må foreligge i HorsePro Nett 

 Resultater fra stevner i utlandet må sendes GUK på epost  innen 31.12.2014 
 
Poengberegning stevner i Norge: 
Nr. 1 – 20 poeng 
Nr. 2 – 17 poeng 

Nr. 3 – 15 poeng 
Nr. 4 – 13 poeng 
Nr. 5 – 11 poeng osv helt ned til 10. 
plass som får 1 poeng.  
 

Ved færre enn 6 startende, blir det kun delt ut poeng til de 3 beste.  
Ved lik plassering, ved for eksempel 2 ekvipasjer på delt 2. plass,  
vil begge få 17 poeng. Det vil da ikke bli noen 3. plass, og neste vil 
da få 4. plass og 13 poeng. 

For beregning av poeng for resultater fra nasjonale stevner i 
utlandet, legger man til 10 poeng til ovenfor nevnte skala i forhold 
til plasseringen. 
For beregning av poeng for resultater fra FEI stevner, legger man til 

20 poeng til ovenfor nevnte skala i forhold til plasseringen. 
Championat deles ut for 2014 til beste kusk uansett hest, ponni, 
enspent eller flerspent. 
 

Premie: Plakett + kr. 5.000. 

http://www.rytter.no/
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Norgescuppen er en cup som går over hele Norge, og alle som starter 
DMP middels er automatisk med i cupen. 

Grenutvalget Kjøring ønsker å videreføre Norgescupen i årene fremover.  Det deles ut 
premie til mestvinnende ekvipasje som har startet DMP middels, samt at det deles ut 
premie til den klubben som har flest startende i cup’n.  
Tellende stevner: Fra og med Distriktstevner, ekvipasjen må ha gjennomført alle tre 
delkonkuranser.  Nytt for 2014 er at det er kuskens resultater som er tellende, så starter 
man flere hester i Middels DMP blir alle resultatene tatt med. 

Premier, deles ut på grenkonferasen 2015: 

 2000 kr – enbet hest 

 2000 kr – enbet ponni 

 2000 kr – par hest/ponni 

 5000 kr – klubb 

ÅRETS TRENER 

Hensikten med kåring av Årets Trener er å få trenerne til å motivere kuskene til 
å komme ut til start. 

 Treneren: For å kunne være med i vurderingen om å bli kåret til årets trener 2012 må man ha 

gjennomgått opplæring enten som trener i Norges Rytterforbund, eller som kjøreinstruktør 
gjennom Norsk Hestesenter. Godkjent utdanning som trener fra andre lands forbund er også 
gjeldende. Trenere/instruktører har selv ansvar for å følge opp at deres navn blir sendt inn av 
utøveren til Gu-k. 

 Utøveren: Utøveren sender liste over sine starter i løpet av året til Gu-k. På listen over stevner 
påføres navnet til den eller de (en person pr stevne), som utøveren føler er ekvipasjens 
trener.  Hvis eleven skal starte i utlandet må kopi av anmeldelsen sendes GU-K, og med 
trenerens navn. 

Kåring av vinner 

Vinneren kåres ved at hver elev som har kommet til start på et stevne gir treneren ett poeng. Dvs at 
hvert stevne teller, og ikke hver klasse. Man får altså 1 poeng hvis man starter 2 klasser på samme 
stevnet, for eksempel delstevne på samme helg. Hvert stevne eleven starter er altså tellende. 

Vinneren av ”ÅRETS TRENER” skal motta sin pris under grenkonferansen som 
holdes påfølgende år. 

Stemmen din sendes til guk@kjoreportalen.no 

 

Miniklassecupen: 
1 deltakersløyfe = 1 poeng til deltakerens klubb 
De fem rideklubbene som "samler" flest Miniklasse-sløyfer i 
løpet av ett år, blir tildelt pengepremier. Pengene skal 
benyttes til videre utvikling av kjøresporten i egen klubb. 

1.premie: kr 7000,- 
2. premie: kr 5000,- 
3. premie: kr 3500,- 
  

mailto:guk@kjoreportalen.no
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Tidspunkt Hva skjer’a? Kontakt og evt link til mer informasjon 

Mandager kl. 12-15 
Kjøretimer for Wenche 
Johannesen på Alna 

Wenche tlf 90571317 
wenche@alnaridesenter.no  
Holder også kurs i helger (hele Norge) på 
forespørsel 

Torsdager i LIK uke 
fra kl. 15.30 

Kjøretrening ved 
Fredriksborg 
Hestesportsenter 

Tlf 41278488 
https://www.facebook.com/events/2094597192
49734/?ref_newsfeed_story_type=regular  

Kvelder tirsdager 
og torsdager etter 
avtale 

Privattimer  
Son Miljøhestesenter 

Kontakt Mona Horntvedt Tlf 95166763 evt 
PM på Facebook 

Fredager kl. 12-15 
Kjøretimer for Wenche 
Johannesen på Alna 

Wenche tlf 90571317 
wenche@alnaridesenter.no 
Holder også kurs i helger (hele Norge) på 

forespørsel 

Helger 
Kjøretrening for Lene 
Kragh (hele Norge) 

På forespørsel Lene Kragh tlf  91865337 
lene@alnaridesenter.no  

31.05.2014 
Kretstrening dressurkjøring 
Ekeberg (dressurstevne 
samme sted 01.06.14) 

Instruktører: Wenche Johannesen og Øivind 
Mikkelsen. Fulltegnet. Mer informasjon og 
søknad om deltakelse: 
kjorestevne@gmail.com 

31.05-01.06.2014 Treningssamling på Starum 
Hilde på viggernes@hotmail.com  
Tlf: 99 58 21 73 
http://kjoreportalen.no/2014/02/04/kjoresamlin
g-pa-starum-315-16-14/  

13.-15.06.2014 
Kurs med Roger Haeselich 
på Norum, Lørenskog 

kjorestevne@gmail.com   

Uke 28 og 30 

Ukes kjørekurs med egen 

eller senterets hester på 
Geilo Hestesenter 

Asle Kirkvoll/Roger Haeselich  
www.geilohest.no  

24.-26.10.2014 
Kurs med Roger Haeselich  
Son Miljøhestesenter 

Kontakt Mona Horntvedt 95166763 evt PM 
på Facebook 

17.-18.05.2014 
26.-29.06.2014 

Kurs og trening av hest 
Lövsveen Gård 

Maria Henriksson og Ståle Sagstuen Tlf 
40720811 – se www.lovsveen.com for mer 
informasjon 

 
Kurs, salg av vogner, seler 
og utstyr 

Olaf Nyby – www.olafnyby.net 
 

Har du innspill til listen, så send det inn – alt som gjelder kjøring er av interesse! 

Se også www.kjoreportalen.no for mer  

informasjon og invitasjoner til aktiviteter og kurs.  

Invitasjoner til kurs legges ut her, men da må arrangører sende disse inn. 

For stevner, se www.horsepro.no og søk i terminlisten. Mange 

stevner er registrert med grunndata, og arrangører oppfordres til å 

få ut stevneinvitasjoner i god tid før stevnet.  

Oppfordrer også alle stevnearrangører om å sjekke at kontaktinformasjon 

stemmer når man klikker på arrangør klubben i terminlisten. 

mailto:wenche@alnaridesenter.no
https://www.facebook.com/events/209459719249734/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/209459719249734/?ref_newsfeed_story_type=regular
mailto:wenche@alnaridesenter.no
mailto:lene@alnaridesenter.no
mailto:kjorestevne@gmail.com
mailto:viggernes@hotmail.com
http://kjoreportalen.no/2014/02/04/kjoresamling-pa-starum-315-16-14/
http://kjoreportalen.no/2014/02/04/kjoresamling-pa-starum-315-16-14/
mailto:kjorestevne@gmail.com
http://www.geilohest.no/
http://www.lovsveen.com/
http://www.olafnyby.net/
http://www.kjoreportalen.no/
http://www.horsepro.no/
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Norges Mesterskap i kjøring 2014! 

 

Arrangeres 23.juli til 27.juli på Norsk Hestesenter 

Starum. Stevneinvitasjon kommer om ikke lenge. Har du ideer til mulige sponsorer, eller ønsker 

sponse med premier, ta kontakt med Wenche Johannesen. Det blir ikke noe av NM kretslag, da det 

er en lengre prosess for å få dette godkjent av NRYF. Men vi setter opp kretslagklasse på stevnet. 

Ellers blir det lette klasser, sammen med åpne klasser i dressur og presisjon i Vanskelig, i tillegg til 

de vanlige NM klassene. Det vil bli NM for enspent ponni og hest og par.  

Om du ikke skal starte selv, trenger vi deg til å hjelpe til!  

Kretslag = inntil tre kusker (minst to) fra samme krets. Hver kusk kan kun starte en gang. 

Laget kan settes sammen av hest(er), ponni(er), enspent og flerspent i kombinasjon.  

 

 

 

Ønsker om kurs for teknisk 

personell innen kjøring 

meldes til 

GUK@kjoreportalen.no 

 

 

 

Hva er Kuskeringen? 

Kuskeringen er en idéell forening, selveiende og frittstående, med det formål å fremme norsk kjøresport 

under NRYF gjennom understøttende og supplerende tiltak. Foreningen skal virke for øket bredde og topp 

innen kjøresporten som gren og virke for å høyne den totale st andarden innen konkurransekjøring i Norge. 

Se www.kuskeringen.no for mer informasjon. 

 

Planer og saker under arbeid i GUK og andre organer innen 

kjøring: 

 Nytt KR for kjøring er på trappene 

 Det blir kurs for de som skal ha sekretariat ved 

kjørestevner (Ekeberg og Starum). 

 Det er planer om kjørebanebygger kurs i forkant av NM 

på Starum. 

 Det jobbes med å finne anlegg som egner seg til 

kjørestevner og –trening på østlandsområdet utenom 

Starum som har stor aktivitet og begrenset kapasitet. Har 

du ideér, så kontakt GUK. 

 Budsjettet til kjøring i OARK er betydelig mindre i år, men 

vi satser på å få til to kretstreninger til høsten. Men da 

med større egenandel. 

 

Det blir TO INNSLAG med 

kjøring på Kingsland Oslo 

Horse Show til høsten! 

http://www.kuskeringen.no/new/
http://www.kuskeringen.no/

