
NORGES RYTTERFORBUND          
NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION 
    

N - 0840 Oslo     

 

 

Internett:  http://www.rytter.no                     E-post:     nryf@rytter.no        Org. nr.: 971 258 802 

   

Medlem av:  Fédération Equestre Internationale  

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité  

 

 

                                                                                                                      13. august 2014 

 

 

 

 

Høringskommentar fra Norges Rytterforbund til delrapport nr 1 om toppidrett – 

 « Kortreist kvalitet» 

 

Norges Rytterforbund (NRYF) støtter i all hovedsak anbefalingene i delrapport nr 1 av 3 om 

toppidrett – «kortreist kvalitet». NRYF mener at det grundige og systematiske arbeid som nå 

gjøres, vil gi et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som vil styrke idrettens lokale og 

regionale kompetanse. 

NRYF har vært involvert i utarbeidelsen av rapporten ved at vår sportssjef, sammen med 

andre særforbund, har deltatt i 2 samlinger. Dette har gitt god innsikt i arbeidet og anledning 

til å komme med kommentarer underveis. 

NRYF har følgende kommentarer til rapporten; 

 Støtter utvikling av regionale kompetansesentre som styres av 

Olympiatoppen/avdeling for Idrettsutvikling. Sentrale temaer; testing, ernæring, 

medisin, mental trening og basistrening. Ved utviklingen av de regionale 

kompetansesentrene, er det viktig at man legger opp til effektiv utnyttelse av den 

sentrale kompetansen i OLT.  

 Trenerutvikling er sentralt for å sikre fremtidig suksess. NRYF følger i dag 

trenerutdanningen i Trenerløypa, og har gode erfaringer med dette opplegget, ikke 

minst vektlegging av verdiarbeidet. NRYF støtter en videreutvikling av 

topptrenerutdanningen med kompetanse fra OLT. 

 Selv om Idrettskretsene ikke har noe direkte ansvar for toppidretten, spiller de en 

viktig rolle ved å koordinere idrettens ønsker ovenfor fylket, kommunene, og ikke 

minst mot skoleverket. 

 NRYF er generelt skeptisk til å spre forskningsinnsatsen på for mange 

«forskningssentre». Norge er et lite land, og en sentral styring av idrettsforskningen 

synes naturlig. Gjerne utnytte lokal og regional kompetanse, men styrt sentralt via 

nasjonale nettverk. 

 

NRYF har registrert de spesielle aksjonspunkter for særforbundene, og vil starte 

implementering av disse. NRYF ser frem til fortsatt godt og positivt samarbeid med 

oppfølging av Toppidrettsutvalgets rapport. 

 

Med vennlig hilsen 
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