
   

 

MANDAT FOR ANLEGGSUTVALGET 

 

 

Anleggsutvalget (ANLU) er et forbundsoppnevnt utvalg som har til formål å drive 

kompetansebygging og erfaringsutveksling knyttet til anlegg. ANLUs virksomhetsområde 

omfattes av følgende punkter: 

 

1. ANLU består av inntil seks fagpersoner for anlegg som representerer hver sin 

landsdel. I tillegg består utvalget av to representanter fra FS v/president og 

visepresident/anleggsansvarlig. Utvalget koordineres av NRYFs administrativt 

ansvarlige for anlegg. 

 

2. Dersom medlemmer går ut av ANLU oppnevner utvalget selv medlemmer 

fortløpende. Fagrepresentantene foreslås av de respektive rytterkretser. 

 

3. ANLU er innstillings-, behandlings- og/eller beslutningsmyndighet i saker som angår 

anlegg, herunder KUDs «Programsatsingsmidler» og NRYFs «Krafttak for 

ridebanebunner». 

 

4. ANLU er høringsinstans for NRYF i anleggsspørsmål, for eksempel ovenfor KUD, 

NIF og Norsk Hestesenter.  

 

5. ANLU skal gi faglig bistand til klubber og kretser i deres arbeid knyttet til anlegg. Det 

enkelte fagmedlem i ANLU har ansvar for veiledning av klubber i sitt distrikt. ANLU 

vurderer fortløpende behov for ytterligere kompetanseheving i organisasjonen, f.eks. 

kurs/seminarer/konferanser for klubbene. 

 

6. ANLU skal fremskaffe materiale til normer, beskrivelser etc. for drift og bygging av 

ridesportsanlegg. Dette materialet skal kunne brukes av klubbene. ANLU må sørge for 

å holde seg underrettet, og formidle, krav til anlegg gjeldende for idretten generelt. 

 

7. Alle greners individuelle behov skal ivaretas på best mulig måte. ANLU skal sammen 

med GU utarbeide tekniske krav til anlegg av forskjellig kategori. 

 

8. ANLU skal utarbeide et forslag til definisjoner for hovedanlegg for NRYF, som legges 

frem for FS til godkjenning.  

 

9. ANLU har ansvaret for registrering og katalogisering av staller og rideanlegg i Norge i 

samarbeid med adm. Videre skal ANLU kartlegge behov for etableringer etc.  

 

10. ANLU disponerer ikke egne midler, men kan be FS om økonomisk bistand til 

bestemte formål. ANLU har en egen driftspost i NRYFs regnskap. 

 

11. ANLU skal føre protokoll fra alle møter, befaringer og konferanser.  

 

 

Mandatet er vedtatt 31.10.14 


