Regionledermøte 23.-24. mars 2019
Tilstede:
Anette Londal – Oslo/Akershus Bueskytterkrets
Arnt Marius Eriksen – Troms Bueskytterkrets
Bente Førde Kristensen – Nordland Bueskytterkrets
Odd Lillesæter – Bueskytterregion Innlandet
Paul Henry Paulsen – Bueskytterregion Sør-Vest
Per Olav Rusås – Østfold Bueskytterkrets
Trym Isnes – Vestviken Bueskytterregion
Vigdis Gjone – Vestviken Bueskytterregion
Steinar Risinggård – President NBF
Eva C. Thesen – 1. visepresident NBF
Sigmund Lindberget – 2. visepresident NBF
Odin Foss Sjøtun – Ungdomsutvalget NBF
Ken Henry Tesaker – Foredragsholder
Endre Vik Larsen – Administrasjon NBF

Det ble en god samling helgen 23.-24. mars for regionlederne. God diskusjon er viktig for å
kunne utvikle idretten vår og finne gode løsninger sammen.
Regioner og kretser har mange utfordringer i sine lokale miljøer, og alle med egne
utfordringer som geografiske avstander, frivillighet og kompetanse. Her har forbundet lagt
fram hva vi kan bidra med av kompetanse til de forskjellige utfordringene.
Rekrutteringslandslag
Hovedpunktet i helgen, og den viktigste årsaken til at dette møtet kom i gang var hvordan
kretser/regioner og forbund sammen kan løse utfordringen med utøvere som ønsker å nå et
høyere sportslig nivå.
Så, hvordan kunne vi løse denne utfordringen? Vi kom frem til at hver region får ansvar for
sin egen gruppe. Noen av regionene har mange skyttere som ønsker å satse mens andre
sliter med å få frem satsingsvillige ungdommer.
Vi kom frem til at regionene selv er ansvarlig for å rekruttere ungdommer. NBF’s og
ungdomsutvalgets Ungdomssamling og den sosiale satsningen fra ungdomsutvalget vil være
en god bidragsyter. For å kunne videreutvikle ungdommene til et landslagsnivå bør det
settes opp et «Rekrutteringslandslag».
Vegen fram til Rekrutteringslandslaget og videre fram til et mulig opptak på landslaget må
finansieres av skytter, klubb og region/krets.

Hvordan få frem at dette vil være et tilbud for toppidrett og ikke breddeidrett?
Ungdomsutvalget har i noen år arrangert en Nasjonal Ungdomssamling som alle i alderen
13-25 år kan være med på. Da er det veldig fort gjort at et tilbud som dette også blir for
breddeidretten. Det vi da ønsker å gjøre for å forhindre nettopp dette er at det skal i gang en
søknadsprosess for å kunne bli med i «Rekrutteringslandslaget». Denne søknadsprosessen vil
ikke ha kriterier på resultater, da dette er arenaen for å få bedre resultater, men søknader
må bygges på motivasjon, progresjon og fremtidsmålet.
Media & Kommunikasjon
Av andre ting som ble diskutert er det viktig å trekke fram hvordan vi bør jobbe for å
forbedre kommunikasjonen ut til media og digitale plattformer. NBF har inngått en avtale
med Norsk Telegrambyrå, NTB. NTB er Norges sentrale nyhetsbyrå. Bueskytterforbundet
oversender nyhetsstoff til NTB. Vårt nye streamingutstyr er et viktig verktøy i dette arbeidet.
Skyttere, klubber og regioner kan bidra med nyhetsstoff ved å dele innhold fra facebook for
å oppnå en enda større rekkevidde.
NBF mener at Regionledermøtet har vært en suksess, og at dette arbeidet bør videreføres
med et nytt møte i 2021. I mellomtiden er det viktig at klubbene og regionene bygger opp
det regionale samarbeidet.

