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1. Formål 

1.1. Sportsutvalgene  er Norges Rytterforbunds rådgivende faginstans i sportsfaglige 
spørsmål og har et definert ansvarsområde som fremkommer under punkt 3 
Oppgaver. 

 

2. Oppnevning 

2.1. Sportsutvalget oppnevnes av forbundsstyret etter innstilling fra administrasjonen i 
NRYF. 

2.2. Medlemmene av sportsutvalget oppnevnes for to – 2 – år og slik at halvparten 
oppnevnes hvert annet år. Sportsutvalget består av leder og 3-5 medlemmer. 

2.3. Forbundsstyret oppnevner leder, som oppnevnes for to – 2 – år. Forøvrig konstituerer 
sportsutvalget seg selv. 

2.4. Sportsutvalget skal være bredest mulig sammensatt både faglig og geografisk, og 
kjønnsfordelingen skal være i samsvar med NIFs og NRYFs lov. 

2.5. Hvilke underordnede utvalg og komiteer sportsutvalget skal opprette avgjøres av 
sportssjef etter forslag fra sportsutvalget. Mandat gis av sportssjef etter forslag fra 
sportsutvalget. Leder og medlemmer oppnevnes av sportssjef etter innstilling fra 
sportsutvalget. 

 

3. Oppgaver 

3.1. Sportsutvalget er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell. 
Sportsutvalget skal bidra til god informasjon og kommunikasjon. 

3.2. Sportsutvalget skal ivareta utvikling og styring av sin gren, i tett samarbeid med 
administrasjonen i NRYF.  

3.3. Sportsutvalget skal sammen med administrasjonen utarbeide en handlingsplan med 
konkrete aktiviteter, som er i henhold til langtidsplanen vedtatt av Ryttertinget og 
forbundstyrets oppfølging av denne, samt innenfor de budsjettrammer som gis av 
administrasjonen. Handlingsplanen skal dekke følgende aktiviteter: 

3.3.1. Utarbeidelse av terminlisten og godkjenning av stevneinvitasjoner. 
3.3.2. Utvikle planer og iverksette tiltak for landslag og rekruttering som også eventuelt 

inkluderer unghest, i samråd med administrasjonen.  
3.3.3. Vurdere behovet for reglementsendringer både nasjonalt og internasjonalt. 
3.3.4. Stadfeste nivå for NM, og i samarbeid med eventuell landslagsledelse og stadfeste nivået 

for NRYFs cuper. 
3.3.5. Vurdere behov for utdanning av teknisk personell og iverksette tiltak innenfor utdanning 

i samarbeid med administrasjonen. 
3.3.6. Vurdere behov for konferanser innen sin gren, og stå ansvarlig for gjennomføringen av 

disse i samarbeid med administrasjonen. 
3.4. Sportsutvalgets leder er budsjettansvarlig for de midler som stilles til fri disposisjon 

for sportsutvalget, og er medlem av Teknisk komité. 
 

4. Oppfølging og rapportering 

4.1. Sportssjefen oppnevner en person i administrasjonen som er fast tilknyttet 
sportsutvalget og som deltar på møtene til utvalget. 
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4.2. Sportsutvalgets leder er anvarlig for at det føres møtereferat fra utvalgets møter og at 
disse blir godkjent av sportsutvalget. Referatene skal offentliggjøres på en til enhver 
tid relevant flate til NRYF. 

4.3. Sportsutvalget rapporterer årlig innen 31.1. til forbundsstyret gjennom sin 
årsberetning, som også inngår i årsrapporten til Ryttertinget. 

4.4. Mellom den årlige rapporteringen til forbundsstyret rapporteres det til 
administrasjonen. 

4.5. Generalsekretær og sportsjefen har møterett på møtene i sportsutvalget. 
 

 

Tillegg 

Rekruttering medlemmer sportsutvalg og tilhørende komiteer og utvalg 

• Alle medlemmer skal ha muligheten til å melde interesse for å bli medlem av sportsutvalg 
og underliggende komiteer og utvalg. 

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

• Fremdriftsplan for oppnevning av medlemmer til sportsutvalg: 
➢ 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. 
➢ Innen 2.12.: Sportssjef sender sin innstilling til generalsekretær. 
➢ Innen 20.12.: Generalsekretær innstiller overfor forbundsstyret som gjør endelig 

vedtak. 
➢ Sportsutvalgets funksjonstid følger kalenderåret. 

• Fremdriftsplan for oppnevning av medlemmer til underliggende komiteer og utvalg skal 
fortrinnsvis gjøres parallelt med oppnevning av sportsutvalg, og skal uansett ikke 
overstige den totale tidsrammen som er satt for oppnevning av medlemmer til 
sportsutvalget. Fremdriftsplan: 

➢ Portal for å melde interesse blir åpnet på rytter.no  
➢ Frist for å melde interesse settes 10 dager senere 
➢ Sportsutvalget får liste over de som har meldt sin interesse og innstiller overfor 

sportssjef. Dersom det er behov for avklaringer med noen av kandidatene gjøres 
det av leder av sportsutvalget eller administrasjonen. 

➢ Sportssjef vurderer og foretar endelig oppnevnelse. 
➢ Underliggende komiteers/utvalgs og medlemmers funksjonstid defineres i 

tilhørende mandat. 
 

 

 

  

 


