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1. Formål 

1.1. Stewardkomiteens hovedformål er å sikre at velferden for hestene og sikkerheten for 
hester og folk i all konkurranseaktivitet knyttet til NRYFs virksomhet, blir ivaretatt. 
Stewardkomiteen (SK) har et definert ansvarsområde som fremkommer under punk 3 
Oppgaver. 

 

2. Oppnevning 

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

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

c) Stewardkomiteen består av leder og 4 medlemmer, deriblant en Steward General (SG) 
som er komiteens bindeledd til FEI. Medlemmene skal ha praktisert som steward i 
minimum 2 år. Minst 3 av medlemmene skal være autorisert som steward 2. I tillegg 
skal det oppnevnes en komitélæring (18-25 år). 

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

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

f) Stewardkomiteen må ha en samlet kompetanse som dekker både teoretisk og praktisk 
viten om alle grenene i NRYF, kunnskap innenfor KRI og alle grenreglementene, 
beherske både muntlig og skriftlig engelsk, samt inneha digital forståelse.  

 

3. Oppgaver 

a) Stewardkomiteen må holde oversikt over stewardsituasjonen og vurdere behovet for 
nye stewarder, samt sørge for kompetanseheving blant stewarder i dialog med 
rytterkretsene og NRYFs administrasjon. 

b) Stewardkomiteen er ansvarlige for å initiere kurs og avholde konferanser etter behov, 
men innenfor de tildelte midlers grenser. 

c) Stewardkomiteen skal arbeide for at autoriserte stewarder er oppdatert i henhold til 
gjeldene reglement og praksis. 

d) Stewardkomiteen skal autorisere eller oppgradere stewarder på grunnlag av 
innstilling fra kurslærere etter avholdt kurs, eventuelt på annet grunnlag, i tråd med 
KRI Tillegg 5. 

e) Stewardkomiteen skal i samråd med kurslærere, utarbeide prosedyren for 
gjennomføring av stewardkurs, herunder også eksamen. 

f) Stewardkomiteen har autorisasjon til å oppnevne nye kurslærere. 
g) Stewardkomiteen skal oppnevne steward 2 til lands- og elitestevner. 
h) Stewardkomiteen skal vurdere og eventuelt foreslå endringer av autorisasjonsreglene 

for teknisk personell steward.  
i) Stewardkomiteen kan foreslå eventuelle reglementsendringer som berører 

stewardene og deres ansvarsområder. 
j) Stewardkomiteen skal ha jevnlig kontakt med utpekt person for teknisk personell i 

NRYF. 
k) Stewardkomiteen er autorisasjonsmyndighet for stewarder jf. KRI Tillegg 5.1.1, og må 

utføre de oppgavene denne rollen innebærer. 
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4. Oppfølging og rapportering 

a) Stewardkomiteen er ansvarlig for at det føres referat fra alle møter, og 
administrasjonen sørger for offentliggjøring. 

b) Utpekt person for teknisk personell i NRYF har møterett på møtene i 
stewardkomiteen. 

c) Stewardkomiteen skal på starten av året utforme en handlingsplan med oversikt over 
planlagte tiltak det året, samt forslag til budsjett som blir sent til organisasjonssjefen i 
NRYF. 

d) Stewardkomiteen skal rapporterer årlig, innen 31.12, til NRYFs organisasjonssjef over 
tiltak og brukte midler i forbindelse med innlevert handlingsplan. 

 

Tillegg 

Oppnevning av medlemmer til stewardkomiteen 

• Alle personer som innehar autorisasjon som steward og som har praktisert i minimum 2 
år, kan melde interesse for å bli medlem av stewardkomiteen. 

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

• Fremdriftsplan for oppnevning av medlemmer til stewardkomiteen: 
➢ 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 og forslag fra 

sportsutvalgene om potensielle kandidater. 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. 
➢ Stewardkomiteens funksjonstid følger kalenderåret. 

 


