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Sportssjefen informerer
Sportsutvalget har avholdt et møte i høst. Sportsutvalgets innstillinger er lagt fram for styret i NBF
som gjorde enstemmige vedtak i sitt møte 25. og 26. november.
Følgende vedtak er fattet:
Sportsutvalget og styret mener at den organiseringen av gruppestrukturen som vi har hatt de siste
årene er for sårbar. Vi ønsker å beholde alle ledere/trenere. I tillegg har Bård Nesteng sagt seg villig til
å gå inn som en ressursperson. Han vil stille opp og hjelpe til under samlingene når det er behov for
hans kompetanse. Vi slår sammen satsingsgruppene og fordeler arbeidsoppgaver slik at alle brukes der
de har spisskompetanse. Sportsutvalget ser ikke bort ifra at man i noen sammenhenger kan kalle
sammen utøvere fra bare en divisjon. Det er imidlertid viktig å se på utøverne som landslagsutøvere
som skal bygge et fellesskap og som ute på representasjonsoppdrag skal stille opp for hverandre slik at
vi utnytter vårt sportslige potensiale til fulle.
Det vil imidlertid være fornuftig å budsjettere på samme måte som vi har gjort inntil nå. Dette gjøres
fordi NBF får midler som er øremerket til spesifikke formål.
Elitegruppe 2018 vil da bestå av:
Para-gruppen med inntil 5 skyttere. Primært skyttere under 40 år.
I første omgang blir følgende skyttere forespurt;
Morten Johannessen
Fredrikstad Bueskyttere
OL-gruppe 2020/24 med inntil 5 utøvere. Primært skyttere under 40 år.
I første omgang blir følgende skyttere forespurt;
Paul André Hagen
Sandefjord Bueskyttere
Sander Thorbjørnsen Hasthi
Sarpsborg Bueskyttere
Satsningsgruppe – Unge skyttere med inntil 10 utøvere.
I første omgang blir følgende skyttere forespurt;
Katrine Hillestad
Stavanger Bueskyttere
Sunniva Lislevand
Sandefjord Bueskyttere
Anders Faugstad
Klepp Bueskyttere
Sander Berner Figved
Klepp Bueskyttere
Sander Roth
Vigra IL Bueskyttere
Trym Isnes
Tønsberg og omegn BS
Compound, 3D og felt-gruppe med inntil 8 skyttere. Primært skyttere under 40 år.
I første omgang blir følgende skyttere forespurt;
Mads Haugseth
IL Yrjar
Runa Grydeland

IL Yrjar

Njål Åmås

Klepp Bueskyttere

Eivind Lie
Nina Standerholen
Per Ivar Pahlm

Klepp Bueskyttere
Laugen Bueskyttere
Fana Bueskyttere

NBF innførte i 2017 en strategiplan som består av flere verktøy, x-modellen, One Page Strategy og
Kompetanseanalyse. Dette skal innføres og praktiseres på alle utøvere i NBF.
Til informasjon kan det også informeres om at arbeidet med oppbygging av en utviklingstrapp er i
gang. Arbeidsgruppen ved Ragnhild Nordmelan har kommet med følgende informasjon til
sportsutvalget:
For å komme i mål mener jeg det i første omgang er behov for å utvide gruppa med 2 personer, slik at
vi får 2+2 personer som jobber direkte med innholdet. I tillegg er det nå riktig tid å involvere en
datakyndig person som kan bistå med å designe det endelige produktet. Fremdriftsplanen som ble satt
opp, ser vi ikke kommer til å holde og ny plan må settes opp når vi har fått tak i de nye ressursene.
Sportsutvalget har diskutert oversikten over mulige representasjonsoppgaver for 2018. Sportsutvalgets
innstilling er enstemmig vedtatt av styret i Norges Bueskytterforbund i møte 25. og 26. november.
Følgende representasjonsoppgaver prioriteres i 2018 med følgende lagledere;

World Archery Europe
02. jun. - 10. jun.
26. Jun - 01. Jul.

01. Jul. - 08. Jul.
30. jul. - 03. Aug.
06. aug. - 16. aug.
27.aug.- 01. Sep.
18. sep. – 22. Sep.

Lagledere

European Para-Archery 1st leg Olbia – Italia
European Youth Championships Patras – Greece
European Para-Archery 2nd leg Nove Mesto – CZE
European Grand Prix
Sofia – BUL
European Para Archery
Pilsen – CZE
Championships
European Outdoor
Legnica – POL
Championships
European 3D
Gøteborg – SWE
Championships

Morten Bøe
4 skyttere/1 leder
frist UK 08.05
6 skyttere/1 leder

6 skyttere/1 leder
frist UK 18.06
3 skyttere/2 ledere
frist UK 25.06

Morten Bøe
Sigmund Lindberget
Morten Bøe
Ragnhild Nordmelan
Tove Mette Michaelsen
June Svensen

Alle matchingsoppgaver i Europa og WC er forbeholdt satsingsgruppen, men ledige plasser kan bli benyttet til
annen finansiering. Alle utøvere som skal ut på representasjonsoppgaver må ha det nye landslagstøyet,
leveringstiden er 6 – 7 uker.

World Archery
14. feb. - 19. feb.
17. jul- 22. jul
04. sep. - 09. sep.

Lagledere
VM inne
World cup
VM felt

Yankton – USA
Berlin – Tyskland
Cortina – Italia

1 leder
3 skyttere/1 leder
5 skyttere/1 leder
frist UK 18.06

June Svensen
Sigmund Lindberget
Jan Askeland,
(vara June)

Utøvere som melder sin interesse til VM inne må ha allerede nå være i besittelse av landslagstøy.

•
•
•
•
•

Hvis det er interesse for flere enn 6 plasser i WC vil UK foreta en rangering.
Det vil ikke bli foretatt uttak til andre WC-stevner enn det som er listet opp.
Det presiseres også at alle som skal være med på egenfinansiering MÅ ha klart uttakskravene.
De som melder seg på egenfinansiering må oppgi hvilke mesterskap det gjelder.
Alle som ønsker å melde sin interesse for internasjonal deltagelse må gjøre dette innen
31.12.17.

Med vennlig hilsen
Steinar Risinggård
Sportssjef

