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Kusksidan är ett informationsblad till dig som är juniorkusk eller young driver, eller på annat sätt intresserad av ungdomar och körning. Det ges ut av Körkommitténs ungdomskommitté och du får det i samband med din tävlingsstart.
Kusksidan finns också på www.kuskringen.nu, under Ungdom. Vill du ha Kusksidan direkt till din mail, hör av dig!

Stor inventering pågår - hör av dig!!!
Ungdomskommittén gör just nu en stor ”inventering” av hur många ungdomskuskar det egentligen finns i Sverige.
Detta för att vi skall kunna bjuda in er ungdomskuskar till olika aktiviteter (till exempel träningsträffar). Om vi kan visa
hur många vi faktiskt är, blir det också mycket enklare för oss att söka bidrag till olika arrangemang och att få körkommittén att satsa på ungdomskuskarna!
Är du själv, eller någon du känner, körintresserad och samt född 1991 eller senare? Hör av dig till oss!! Du behöver inte vara aktiv kusk själv - det räcker med att du tycker att det här med körning är jättekul! Skicka ett mail
till ordförande Josefin Larsson josefin.larssson85@gmail.com eller kontakta representanten för ditt område. Just
nu har ungdomskommittén ett 30-tal registrerade ungdomskuskar men vi är övertygade om att det finns många fler!

Missa inte ungdomsträffen på SM!

I samband med SM i körning som i år hålls i Åstorp kommer
ungdomskommittén att ordna en träff för alla ungdomar som
är på plats! Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa andra ungdomar som är intresserade av körning.
Tid och plats kommer att meddelas på kuskringens hemsida
www.kuskringen.nu under ”ungdom”. Preliminärt datum är
dock torsdag 27 augusti. Vi i ungdomskommittén kommer
att finnas på plats även de andra dagarna, så ta gärna tillfället
i akt att prata med oss under tävlingen :-)

Ungdomscupen 2008 - poängen börjar ramla in...

Ungdomscupen är en tävling arrangerad av Ungdomskommittén, för att uppmuntra ungdomars tävlingskörning. Den
grundar sig på tävlingsresultat och poängen räknas fram genom Ridsportförbundets championatslista. Cupen är indelad
i två klasser: Juniorer (12-18 år) och Young Drivers (19-21 år). Nytt för i år är att endast resultatet i lätt och MSV klass
räknas. Aktuell ställning kan efter hand ses på ses på ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se. Dock tar det ibland
lite tid innan reslutaten registreras.
Vinnarna koras efter tävlingssäsongens slut. Mer info om cupen på www.kuskringen.se under ”Ungdom”. Dina tävlingsresultat registreras automatiskt, det är alltså bara att köra på!

Krav på järnmärket slopat

Efter ett förslag från ungdomskommittén har nu en TRändring gjorts som berör ungdomsklass i körning. För
att få lova att starta i en ungdomsklass behöver man inte
längre ha tagit järnmärket.

Tips, idéer, frågor?

Ny ordförande i ungdomskommittén

Josefin Larsson, representant för Skåne och Blekinge, tar
över som ordförande i ungdomskommittén. Tidigare ordföranden Elin Reimertz sitter kvar i kommittén som ledamot och representant för Halland och Bohuslän. Ny vice
ordförande är nu Nora Fällman, ledamot i ungdomskommittén sedan starten 2007 och representant för Norrland

Du får jättegärna kontakta Ungdomskommittén! Du hittar kontaktuppgifter på nätet,
eller maila direkt till ordf. Josefin Larsson josefin.larsson85@gmail.com.

