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MANDAT FOR TEKNISK KOMITE FELTRITT (TKF)  
  

1. Formål  
Teknisk komite feltritt (TKF) er sportsutvalg feltritt (SU-F) sin faglige komite knyttet til spørsmål om 
teknisk personell og de deler av vårt konkurransereglement som omhandler dette området.  TKF skal 
ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov feltrittsporten i Norge har.  
 

2. Oppnevnelse og sammensetning 
a) TKF innstilles av sportsutvalg feltritt (SU-F) og oppnevnes av NRYFs sportssjef. 
b) Nye medlemmer oppnevnes for 2 år av gangen, og oppnevningen skal følge prosedyre nedfelt i 

sportsutvalgets mandat (jf mandatet under «Tillegg»). Oppnevnte medlemmer skal ha god 
kjennskap til norsk feltritt. 

c) Oppnevningen skal som hovedregel skje innen utløpet av desember måned.  
d) TKF består av leder og 3 – 5 medlemmer personer. Ett medlem har rett til å møte i SU-F for å 

legge frem og diskutere saker som kommer inn under SU-Fs og TKFs arbeidsområder. TKFs 
medlemmer har plikt til å møte ved innkalling fra SU-F. TKF sine medlemmer skal behandle 
informasjon knyttet til interne vurderinger, informasjon om enkeltpersoner og vedtak på en 
fortrolig, ryddig og ansvarlig måte.  
 

3. Arbeidsoppgaver    
I.  TKF skal arbeide med saker som angår teknisk personell feltritt, herunder (listen er ikke 

uttømmende):    

 
a) til enhver tid holde oversikt over personer som fyller kravene til teknisk personell feltritt og 

vurdere behovet for utdanning av nytt teknisk personell 
b) kartlegge behov for kompetanseheving av eksisterende teknisk personell i samsvar med KR I – 

tillegg 5 
c) initiere kurs for teknisk personell feltritt  
d) innstille nye kurslærere til SU-F 
e) autorisere teknisk personell på grunnlag av innstilling fra kurslærere etter avholdt kurs, 

eventuelt på annet grunnlag 
f) vurdere og eventuelt foreslå endringer av autorisasjonsreglene for teknisk personell feltritt 
g) veilede nye og eksisterende arrangører av feltrittstevner i samråd med ansvarlig for teknisk 

personell i NRYF  
h) foreslå eventuelle reglementsendringer i feltritt (KR V) 
i) kontakt med ansvarlig person for teknisk personell i NRYF 
j) dialog og samarbeid med sportsutvalg feltritt (SU-F) 

 

 

4. Møtefrekvens 
Komiteen avholder møter etter behov. Det skal føres referat fra alle møter som sendes til ansvarlig for 
teknisk personell i administrasjonen med kopi til SU-F. Ved innkalling til alle møter i komiteen skal ett 
utvalgt medlem av SU-F varsles/inviteres og vedkommende har møterett på TKFs møter. Møterett har 
også den personen i administrasjonen i NRYF som er ansvarlig for teknisk personell. 

https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/para/mandat-su-sprang-dressur-feltritt-para-vedtatt-12.11.2020.pdf

