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1. Formål 

NRYFs trenerutdanningskomité er rådgivende fagorgan for Norges Rytterforbund 
når det gjelder NRYFs trenerutvikling, herunder trenerkurs, trenerseminar og 
lignende tiltak i forhold til utdanning og kompetanseheving av trenere.  
 

2. Oppnevning 

a) Trenerutdanningskomiteen oppnevnes av forbundsstyret etter innstilling fra 
administrasjonen i NRYF. 

b) Medlemmene av trenerutdanningskomiteen oppnevnes for to – 2 – år, og slik at 
halvparten oppnevnes hvert annet år.  

c) Trenerutdanningskomiteen består av leder og 5 medlemmer. Komiteen skal samlet ha 
en kompetanse som dekker fagansvar for hver av grenene sprang, dressur, feltritt og 
kjøring. I tillegg skal komiteen ha kompetanse innen for øvrige temaer som 
treningslære, treningsledelse, mental trening, idrettens organisering, verdigrunnlag, 
etikk mv.  

d) Forbundsstyret oppnevner leder for to – 2 – år. Forøvrig konstituerer 
trenerutdanningskomiteen seg selv. 

e) Trenerutdanningskomiteen skal være bredest mulig sammensatt både faglig og 
geografisk, og kjønnsfordelingen skal være i samsvar med NIFs og NRYFs lov. 

 

3. Oppgaver  

a) Vedta læreplaner for NRYFs trenerkurs, herunder også opptakskrav og krav til 
autorisasjon i tråd med NIFs idrettspolitiske dokument og NRYFs langtidsplan.  

b) Planlegge trenerkurs og evaluere disse. 
c) Oppnevne kursholdere, fastsette eksamensformer og oppnevne sensorer for 

trenerkurs. 
d) Planlegge og evaluere etterutdanning.  
e) Faglig bistand i kvalitetssikring av kursmateriell  

 
 

4. Oppfølging og rapportering 

a) Trenerutdanningskomiteen er ansvarlig for at det føres referat fra alle møter, og 
administrasjonen sørger for offentliggjøring. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved 
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

b) Utpekt person for utdanning i NRYF har møterett på møtene i 
trenerutdanningskomiteen, og kan føre referat fra møtene. 

c) Trenerutdanningskomiteen setter årlige mål for trenerutdanningen i henhold til 
punkt 3 og i tråd med NIFs idrettspolitiske dokument og NRYFs langtidsplan, som 
oversendes organisasjonssjefen i NRYF.  

d) Trenerutdanningskomiteen skal rapporterer årlig, innen 31.12, til NRYFs 
organisasjonssjef over måloppnåelse for inneværende år. 
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Tillegg 

Oppnevning av medlemmer til trenerutdanningskomiteen 

• Alle personer som innehar autorisajon innenfor NRYFs trenerutdanning/trenerløype, 
eller kan dokumentere tilsvarende, kan melde interesse for å bli medlem av 
trenerutdanningskomiteen. 

• Ved oppnevning av trenerutdanningskomiteen skal det så langt det er mulig tas hensyn til 
behovet for både fornyelse og kontinuitet. 

• Fremdriftsplan for oppnevning av medlemmer til trenerutdanningskomiteen: 
➢ Innen 15.11.: Portal for å melde interesse (også for dem som ønsker gjenvalg) blir 

åpnet på rytter.no  
➢ 25.11.: Frist for å melde interesse for enkeltpersoner. Nødvendige avklaringer 

med kandidatene gjøres av organisasjonssjefen. 
➢ Innen 2.12.: Organisasjonssjefen sender innstilling til generalsekretær. 
➢ Innen 20.12.: Generalsekretær innstiller overfor forbudsstyret som gjør endelig 

vedtak. 
➢ Trenerutdanningskomiteen funksjonstid følger kalenderåret. 

 


