Mandat for Grenutvalg (GU)
For Distanse (GU-Di), Kjøring (GU-K), Voltige (GU-V) og Mounted Games (GU-MG).
Grenutvalgene er Norges Rytterforbunds faglige instanser i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive
grener. GU skal bidra med fagkunnskap overfor NRYFs administrasjon når det gjelder terminliste, cuper og
statutter. NRYFs sportsavdeling tiltrer møtene i GU.
1. GU oppnevnes av Forbundsstyret (FS), etter innstilling fra GU eller andre, og er ansvarlig overfor FS.
Nye GU-medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen innenfor tingperioden, sittende GU-medlemmer
oppnevnes for ett år av gangen; alle med mulighet for forlengelse. FS oppnevner leder. GU må være
bredt sammensatt og medlemmene skal ivareta områdene toppidrett, bredde, reglement, teknisk
personell, trener og administrasjon i tråd med gjeldende kravspesifikasjon.
Kjønnsbalansen, jf NIFs lov, må ivaretas så langt 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, f.eks. for teknisk personell. GU kan delegere noen av sine oppgaver
til en slik undergruppe. Undergruppen rapporterer til GU. Mandat for undergrupper godkjennes av
NRYFs administrasjon.
3. GU er NRYFs faginstans overfor utøvere og teknisk fagpersonell, og skal for øvrig ivareta utvikling og
styring av sin gren. GU skal ivareta god informasjon og kommunikasjon med de aktive, og for øvrig
bidra til å skape et godt miljø.
4. GU skal utarbeide aktivitetsplaner for all virksomhet som sorterer under sitt utvalg. 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.
Planene omfatter følgende områder:
• Representasjonstreninger
• Rekrutteringssamlinger
• Nasjonale mesterskap
• Terminlister og stevneinvitasjoner
• Vurdere behovet for utdanning av teknisk personell, og iverksette tiltak innenfor utdanning i
samarbeid med utdanningskonsulent.
• Stadfeste nivå for NM, jf pkt. 5
• Drifte landslag og innstille til internasjonale stevner og mesterskap hvor NRYFs Sportssjef
godkjenner selve uttaket.
5. GU skal være rådgivende organ og høringsinstans i saker som gjelder toppidrett for sin gren.
6. I samråd med NRYFs bredde-/rekrutteringskonsulent 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 området.
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 NRYFs nettside rytter.no
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