Valg til NRYFs Ungdomskomité
Vi trenger flinke, engasjerte gutter og jenter mellom 15 og 26 år som ønsker å fortsette og videreutvikle
Ungdomskomitén. Vi er helt avhengig at dere der ute forteller oss om deres engasjerte ungdommer, og
nominerer dem til en plass i Ungdomskomitén. Det er også fullt mulig å nominere seg selv.
Liste over forslag fra dere blir oversendt Valgkomiteen, og kandidater vil bli kontaktet av Valgkomiteen.
Valget vil foregå på Ryttertinget, og medlemmene blir valgt for to år.
Send navn på den/de dere mener er aktuell kandidat/kandidater, litt om hvorfor denne/disse personene
ville passer godt til et verv, og kontaktinformasjon på kandidaten til tine@rytter.no

Hva gir et slikt engasjement deg?
1: Det å kunne vise til frivillig verv er gull verdt for fremtidige jobbsøkersituasjoner!
2: Du får et tydeligere innblikk i NRYF og mulighet til å påvirke.
3: Du får delta på spennende kurs og konferanser, samt møte andre engasjerte mennesker fra sporten.

Hva er NRYFs Ungdomskomité og hva er oppgavene?
Bakgrunn:
Ungdomskomitén ble startet opp i 2011 etter at administrasjonen hadde sett over til hvordan Sverige
gjorde det. På Ryttertinget i 2013 ble en ny lov vedtatt: lederen av ungdomskomiteen skal sitte som
ungdomsrepresentant i Forbundsstyret med fulle rettigheter og personlig vara.
På Ryttertinget i 2015 tok vi enda et steg videre med å formalisere komiteen. Ungdomskomitén skal
jobbes med, innstilles av valgkomiteen og velges på lik linje som andre komiteer og Forbundsstyret. Dette
har hele tiden vært et viktig mål som har vært jobbet med i lang før Ryttertinget i mars 2015. Det er viktig
at Ungdomskomitén i Rytterforbundet bygges opp på samme måte som resten av norsk idrett er bygget
opp på – demokratiet i praksis.
Formål:
Ungdomskomitén jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta
ansvar. Det er viktig at unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av unge.
Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.
Komiteen skal videreføre og jobbe med de gode prosjektene som allerede er startet i komiteen som
“Ryttersport mot mobbing” og “Stallfadder”. Vi må jobbe videre med å få aktive ungdommer i alle
rytterkretser og klubber i Norge, og vi må ha som mål å få en stemme inn for de unge rytterne våre som
satser. Det har vært mye fokus på bredde siden oppstart i 2011, det skal vi fortsette med, men vi må ikke
glemme de yngre utøverne som satser. De ungdommene som satser er like viktig for komiteen som
ungdommen som driver med hest som breddeidrett.

Medlemmer:
Engasjerte unge gutter og jenter mellom 16 og 26 år som er engasjert innenfor kjøre- og ridesporten og
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medlem av en klubb tilknyttet NRYF. Du må absolutt ikke være noen satsende rytter, eneste kravet er at
du er engasjert og liker å holde på med hest!
Medlemmer i komiteen 2015-2017:
1 leder
1 nestleder
3 medlemmer
2 vara
Oppgaver:
1: Delta på møter med komiteen på Ullevål stadion. Reise og opphold dekkes. Møtene vil stort sett finne
sted på dagtid. Politiske møter vil være gyldig fravær fra skole. Det er ca. 6 møter i året.
2: Delta på konferanser og samlinger i helger. Dette er viktig for motivasjon og opplæring.
3: Delta på aktuelle kurs.
4: Ha kontakt med ungdomskontaktene i kretsene, samt bygge nettverk med andre ungdommer i krets og
klubb.
5: Leder representerer i NRYFs Forbundsstyre, nestleder er leders personlige vara.
6: Representere Ungdomskomitén på arrangementer.
7: Jobbe i prosjektgrupper og selvstendig med oppgaver mellom fellesmøter.
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