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Forbundsstyret behandlet sak 22/14 på e-post.
22/14 ENDRING I MANDATET FOR GRENUTVALGENE I SPRANG, DRESSUR,
FUNKSJONSHEMMEDE OG FELTRITT
På bakgrunn av oppgavenes kompleksitet, jf FS protokoll av 31. mars sak 21/14, endrer FS
ovennevnte grenutvalgs mandat slik at terminliste og statutter for cuper overføres til NRYFs
administrasjon. FS legger til grunn at grenutvalgene vil være en naturlig rådgiver for
administrasjonen i disse spørsmålene.
Vedtak:
Følgende mandat vedtas for grenutvalgene i sprang, dressur, feltritt og funksjonshemmede:
MANDAT FOR GRENUTVALG ( GU )
For grenene dressur (GU-D), feltritt (GU-F), funksjonshemmede (GU-FH) og sprang (GU-S)
Grenutvalgene er Norges Rytterforbunds faglige instanser i sportsfaglige spørsmål innenfor
de respektive grener. Hva gjelder grenene dressur, feltritt, funksjonshemmede og sprang har
Forbundsstyret (FS) vedtatt at dette generelt ivaretas av GU, mens drifting av landslagene,
uttaksansvar og representasjonsoppgaver ivaretas av engasjerte landslagsledere. Endelig
terminlister/stevneinnvitasjoner ivaretas i NRYFs administrasjon, det samme med
utarbeidelse av statutter for cuper. NRYFs sportsavdeling tiltrer møtene i GU.
1. GU oppnevnes av Forbunds Styret (FS) etter innstilling fra GU eller andre, og er
ansvarlig overfor NRYFs administrasjon. Nye GU-medlemmer oppnevnes for to år av
gangen, sittende GU-medlemmer oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet
for forlengelse. FS oppnevner leder av GU. I GU bør områdene toppidrett, bredde,
teknisk personell, trener og administrasjon være dekket av medlemmenes kompetanse.
Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så lang som mulig.
2. GU består av leder og det antall medlemmer FS finner riktig innenfor de enkelte GU.
GU bestemmer selv om de skal ha undergrupper. Mandat for undergrupper
godkjennes av NRYFs administrasjon.
3. GU er NRYFs faginstans overfor utøvere, teknisk fagpersonell og skal for øvrig
ivareta utvikling og styring av sin gren, avgrenset mot landslagsledelsens
ansvarsområde. GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive og
for øvrig bidra til å skape et godt miljø.
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4. GU skal utarbeide aktivitetsplaner for all virksomhet som sorterer under sitt utvalg,
herunder:
 Rekrutteringssamlinger
 Nasjonale mesterskap
 Vurdere behovet for utdannelse av fagpersonell og iverksette tiltak innenfor utdanning
i samarbeid med utdanningskonsulent
 I samarbeid med landslagsledelsen stadfeste nivå for NM, jf pkt 5
 Assistere landslagsledelsen med å stadfeste nivå for landslag, jf pkt 5
Planene må være realistiske og må ligge innenfor de budsjetter som til enhver tid er
gitt for GU. GUs leder er budsjettansvarlig. Planer og budsjett skal legges ut på
NRYFs nettside under respektive grener.
5. GU skal være rådgivende organ og høringsinstans i saker som gjelder toppidrett for
sin gren
6. I samråd med administrasjonen skal GU utvikle, følge opp og evaluere igangsatte
tiltak innen bredde og rekruttering som ikke er rettet mot konkurranseidretten. En
person i GU skal ha spesielt ansvar for å følge opp dette.
7. Forslag til reglementsendringer og tilsvarende behandles av GU som innstiller
overfor TK. GUs leder er medlem av TK
8. GUs leder er ansvarlig for at det føres protokoll fra GU-møter. Sportskoordinator
sørger for videre distribusjon til GUs øvrige medlemmer, FS, NRYFs administrasjon
og NRYRs nettside rytter.no

