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1. ÅPNING 
 

President Per E. Bolstad åpnet Tinget med å ønske alle 

delegater velkommen, og særlig de som er på tinget for første 

gang.   

Han benyttet også anledningen til å ønske spesielt Paul H. 

Paulsen, visepresidenten i FITA, Johan Enoksen leder av NBF’s 

Lovkomite samt Trond Amundsen, elitekonsulent i NBF, velkommen 

til å delta på årets ting. 

 

Han nevnte deretter en del hovedområder som Styret har viet 

sin oppmerksomhet; Toppidrettssatsing ble diskutert på forrige 

ting, og siden man ikke har vært helt fornøyd med tingenes 

tilstand, har Styret i perioden kommet frem til en avtale hvor 

elitekonsulenten skulle benyttes til konkrete oppgaver, 

koordinert av Generalsekretær i samarbeide med Sportsutvalget. 

Generalsekretæren vil da fungere som den sentrale personen som 

samordner forbundets sportslige aktiviteter i samarbeide med 

andre grenledere. 

Juniorarbeidet har derimot i perioden fungert bra og Styret 

ser en fin utvikling både i compound og recurve. 

På seniorsiden i recurve har det ikke vært like stor aktivi-

tet, men Bård Nesteng har vist en del fine prestasjoner. 

Compound har hatt noen flere skyttere, og med Morten Bøe i 

spissen, vist flere bra resultater.  Morten har hatt medalje-

plasseringer, samt en hederlig 3. plass i verdensrankingen. 

Når det gjelder økonomi, så mottar NBF det meste av sine 

midler fra Norges Idrettsforbund (NIF), der mye av disse er 

øremerket juniorarbeidet og/eller breddeaktiviteten. Det blir 

da dessverre ikke mye midler igjen til konkurranse- og topp-

idretten. Styret har derfor et forslag til årets ting med 

ønske om en årlig skytterlisens, der midlene i sin helhet går 

til toppidrettsarbeidet. 

 

Til slutt takket han Styret, komiteer, utvalg og 

administrasjon for godt arbeid i foregående tingperiode, og 

ønsket alle delegater velkommen til det han håpet ble et 

hyggelig og konstruktivt forbundsting. 

 



Paul H. Paulsen. Visepresident i FITA hilste til tinget fra 

presidenten i FITA som takket for Norges støtte i FITA, samt 

for å ha vært delaktig i den utvikling som har skjedd i FITA. 

FITA ønsker et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer. 

Det er blitt en ny giv i FITA det siste året med den nye 

presidentens ankomst.  Han hadde gått til valg på et 10 punkts 

program som FITA har kommet godt i gang med. 

Høyt profilert starter FITA en World Cup i bueskyting som 

settes i gang om 14 dager.  De har fått en hovedsponsor i 

millionklassen, Metexan, som yter kontantstøtte og tjenester 

(datagrafikk). 

FITA har satt seg store mål for å få bueskyting markedsført i 

media sammen med de store idrettene, og et av virkemidlene er 

store pengepremier.  En seier i World Cup gir USD 20.000,-. 

World Cup er etablert for både compound og recurve, med det  

samme premieringssystemet. 

FITA har og fått til avtaler med Turkish Airlines (der de har 

ruter), Kia Motors, Swiss Timing og Balmain (klokker). 

FITA er ellers involvert i de store idrettsarrangementene, i 

tillegg til OL;  Universiaden, er det største idretts-

arrangement ved siden av OL og bueskyting er sterkt involvert 

som den mest suksessrike idretten.  Den var svært populær 

blant pressen, der hit-miss skytingen (benyttet i lagkonkur-

ransen) slo godt an. 

Universitets VM  har vi også, og Commonwealth Games samt World 

Games (der FITAs generalsekretær er valgt inn i styret). 

FITA’s styre er sammensatt med representanter fra alle 

kontinenter for en mer helhetlig sammensetning. 

 

Generelt er profesjonalisering et svært viktig område for FITA 

og medlemsorganisasjonene, i alle ledd og på alle fronter -  

akkurat som NBF er avhengig av sine medlemsklubber for å få 

det til på nasjonalt plan.   

Paul Paulsen ønsket så tinget lykke til med helgens forhand-

linger. 

 

 

 

2. GODKJENNING AV INNKALLING TIL TINGET 
 

Godkjent.   

Presidenten erklærte deretter Tinget for lovlig satt.  

 

 

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER 
 

Alle fullmakter godkjent.  

 

President       Per E. Bolstad 

Visepresident      Eva C. Thesen 

        Sissel Storelv 



Styret       Bjørn Omholt 

        Bjørn Mikalsen 

        Vigdis Fjeldstad 

        Ørnulf E. Ørmen 

        

Akershus/Oslo Bueskytterkrets       Tom Kristiansen 

Møre og Romsdal Bueskytterkrets      Trond Fjellstad 

Nordland Bueskytterkrets        Ole-H. Iversen 

Rogaland Bueskytterkrets        Kjetil Kilhavn 

Sogn og Fjordane Bogeskyttarkrins      Øyvind Andersen 

Sør-Trøndelag Bueskytterkrets       Ståle Sundsethaug 

Troms Bueskytterkrets        Bente Larsen  

Østfold Bueskytterkrets         Jan E. Ellingsen 

 

Bergen BS           Eirik Tidemann  

               Øystein Tøsdal 

Bodø BF               Valter Kristiansen 

        Bjørn W. Arntzen 

Bærum & Omegn BS         Ole P. Ingebretsen 

Drammen Bueskyttere             Laila Løkkebergøen 

Elverum BS          Sigmund Lindberget 

        Bente Husa 

Farsund IL          Ellen Hildreth 

Fredrikstad BS          Tor W. Jensen 

          Petter Klipper 

Gjesdalbuane          Hanne E. Johansen 

            Janne Idland 

Harstad BS          Knut Wegner 

            Kjetil Johnsen 

                Rune Meltzer 

Hvaler IL               Ingar Abrahamsen 

            Erik Hegg Martinsen  

Klepp BK               Anne K. Hadland 

            Sølvi Strøm 

Kristiansand BS         Tom Andresen 

            Steinar Risinggård 

            Wiggo Nordskag 

Larvik BS               Vigdis S. Gjone 

                Robert Enger 

Laugen BK           Ola Klåpbakken 

Lillestrøm & OB         Tom Vangen 

                Knut Svensen 

            Thomas Sandberg 

Loen IL           Jan O. Hogrenning 

Moss BS                  Torgeir Runden 

            Heidi Setekleiv 

Norsk Langbuelag         Truls E. Dahl 

                                      Reidar Randen 

Notodden & OB      Kirsten-M. Næsset 

Porsgrunn BS          Sønke Mahler 

Sandefjord BS          Heidi Bjelland 



            Torbjørn Hasås 

            Johny Sandbæk 

Stoksund SK          Walter Solberg 

            Tove Solberg 

Sverresborg BS              Rolf O. Røstad 

Tinden BK           Karstein Lien 

            Oddvin Storelv 

Tustna IL           Eva-Th. Johansen 

Tønsberg & OB          Freddy Borgersen 

                Olav Røgeberg 

Ullensaker BK          Jan Liebraaten 

            Gunnar Grøv 

Sp.kl. Vidar          Jaran Stenvik 

                Harald H. Gundersen 

IL Yrjar               Sigmund Johansen 

Ås BS           Vigdis S. Landskaug 

 

 

Oppropet ga 69 stemmeberettigede 

 

I tillegg var følgende tilstede: 

 

Varamedlem styret     Jon A. Storelv 

        Kirsten Ebersten 

Styremedlem FITA     Paul H. Paulsen 

Lovkomite NBF      Johan K. Enoksen 

Generalsekretær NBF     Morten B. Wilmann 

Elitekonsulent NBF     Trond Amundsen 

Administrasjonen NBF    Stephen Smithurst 

 

 

 

4. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆRER OG TO REPRESEN- 

   TANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.   
 

Dirigent ble:      Haakon Hasselgård 

     

Sekretærer ble:                   Morten Wilmann  

       Stephen Smithurst     

          

Til å undertegne protokollen 

                    ble valgt: Valter Kristiansen* 

       Vigdis S. Landskaug 

 

* ble så endret på søndagen til Walter Solberg, grunnet tidl. 

hjemreise for Valter Kristiansen 

 

 

 



5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,       

HERUNDER VALG AV TELLEKORPS 
  

Sakslisten og forretningsordenen ble godkjent.  

 

Tellekorps ble valgt:   Paul Paulsen 

       Trond Amundsen 

       Kirsten Ebersten 

 

 

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2004/2005. 
 

Beretningen for 2004/2005 ble gjennomgått punkt for punkt med 

følgende bemerkninger/kommentarer, og deretter tatt til etter- 

retning av et enstemmig Ting; 

 

Side 23-24 – Til dommer-statistikken;  Paul H. Paulsen har  

trukket seg tilbake som dommer og ønsket seg strøket fra 

listen.  Eirik Tidemann savnet oppføring som hoveddommer, da 

han hadde dømt to konkurranser i 2005. 

 

Generalsekretæren redegjorde kort for bakgrunnsmaterialet. 

 

Følgende hadde ordet til beretningen: Paul Paulsen, Eirik Tidemann og Morten B. Wilmann. 
 

 

7. KOMITERAPPORTER 
 

Rapportene ble godkjent med følgende kommentarer: 

 

Rapporten fra Ungdomsutvalget viste at kommunikasjonen ikke 

har fungert bra mellom Utvalget og Styret.  Presidenten opp- 

lyste at det nye Styret vil måtte ta initiativ til å rette 

på dette. 

 

Det fremkom kommentar til at Sportsutvalgets rapport var noe 

”tynn”.   

Utvalgets uttak til internasjonale mesterskap/konkurranser ble 

og kommentert. På spørsmål om hvorfor det bare ble tatt ut en 

utøver til VM i Danmark 2005, da andre utøvere lå tett opp-

under kravet, og om det ikke var interessant å sende skyttere 

utenlands for egen regning, svarte Presidenten at man måtte  

ikke glemme følgende tre momenter; 

 

1) Innendørs nedprioriteres økonomisk i forhold til utendørs- 

   mesterskap. 

2) Det var bare én skytter som klarte kravet. 

3) Forrige Ting stilte seg svært kritisk til egenandeler for 

   skytterne (vanlig praksis i 2002 og 2003). 

  



 

Følgende hadde ordet til beretningen: Ole-H. Iversen, Per Bolstad, Kirsten-M. Næsset, Kjetil 

Johnsen, Johny Sandbæk, Eva Thesen, Heidi Bjelland, Jan Erik Ellingsen, Laila 

Løkkebergøen, Torbjørn Hasås, Tom Vangen, Johan Enoksen, Steinar Risinggård, Morten 

Wilmann, Kjetil Kilhavn, Knut Wegner, Rune Meltzer. 

8. MELDING OM ELITESATSING 
 

Forbundsstyret ønsket å gi tinget melding om de grunnleggende 

forutsetninger for en elitesatsing, og få tilslutning til en 

strategi for fremtidig satsing. 

 

Styret ønsket å få en ”renhårig” elitesatsing, samt få aksept 

på satsingen.  Dokumentet har vært diskutert blant elite-

skytterne, og Styret har fått positive tilbakemeldinger på 

dette. 

 

Dokumenter er tre-delt, der del 1 er hoveddokumentet som be- 

rører de ”grunnleggende forutsetningene” som nevnt. 

 

Følgende tilbakemelding ble gitt til dokumentet Elitesatsing: 

 

Dokumentet er positivt, og det kom fram ønske fra Østfold BK 

om at kretsene burde brukes mer i forbindelse med satsingen og  

særlig overfor skyttere i overgangen fra junior til senior. 

 

Forbundets praksis i forhold til media:  Mer mediadekning i de 

nasjonale media, som vil kunne øke interessen omkring bue-

skyting og dermed skaffe sponsorer. 

 

Oppmøte på flyplass fra Forbundets side til utøvere som kommer 

hjem med internasjonale medaljer.  Andre særforbund gjør 

dette.  Noe for NBF? 

 

Lytte til utøvere for å få deres tanker omkring elite-

satsingen. Eierskap i dokumentet blant utøverne? Det bør være 

en felles forståelse mellom NBF og utøverne.  De bør med i 

prosesser og ikke bare forholde seg til direktiv. Det ble en 

liten diskusjon omkring dette, da andre mente at skytterne 

ikke nødvendigvis er de beste til å definere hva toppidrett 

er.  Noen ønsker alltid å finne ”snarveier”. 

 

Da dette ble ansett for å være et svært viktig dokument, ble  

det foreslått å gå igjennom dokumentet for en kvalitetsmessig 

gjennomgang; 

 

Side 48 – Det ble ønsket en omformulering av teksten under 4. 

avsnitt ”hva kreves av en eliteutøver”. Endring av begynnelsen 

av avsnittet;  ”Selvsagt er det mulig for elitesatsing hos 

utøvere..” 

 



Side 49 - Konkretisering 4. avsnitt mht. involvering av 

kretsleddet. 

Forbundets elitesatsning og det å kvalifisere seg til 

elitesatsingen. Her må det skilles mellom disse to. 

 

S. 50 – kommentar til 3. avsnitt siste ledd. Viktig med 

informasjon ut. 

 

S. 50 – ”Forholdet mellom skyteformene og divisjonene”.  Under 

siste avsnitt strykes siste setning: ”- i den grad man anser 

bedre...” 

 

S. 51 – ”Representasjonsbetraktninger”.  2. avsnitt siste 

setning –omformuleres.   

Man stryker : ”...mer tilfeldige ”toppresultater””, og setter 

inn følgende: ”...tilsvarende resultater”. 

 

Dokumentet med ovennevnte tilføyelser/endringer ble enstemmig 

vedtatt.  (Dokument - del 1 - vedlegges i sin helhet). 

 

Del 2 gjaldt: 

Prinsipper for uttak til representasjon ved internasjonale 

mesterskap: 

 

Det forelå et generelt ønske om å senke kravene til gruppe 2 

(mulighet for egenfinansiering).  

 

Det ble ønsket en veiledende avstemning mht. retnings-

linjene/kravene for de to gruppene (se nedenfor). Imidlertid 

gjennomførte man først en avstemning om selve prinsippene 

i dokumentet.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Så ble det foretatt avstemning på nivåkravene til de to 

gruppene. 

 

Gruppe 1 (fullfinansieres av NBF): 

 

Styrets forslag ble vedtatt (stemmetall: 49 – 15) 

 

Gruppe 2 (egenfinansiering): 

Det ble etter hvert i alt 6 varianter på forslag til nivå 

for de respektive grenene, og Tinget sluttet etter hvert opp 

om følgende retningsgivende nivå med et knapt flertall, idet 

37 representanter støttet dette: 

 

Skiveskyting (utendørs): 64 plass,  

Innendørs:               32 plass,  

Felt:                    32 plass. 



 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad, Jan Erik Ellingsen, Johny Sandbæk, Ole-H. Iversen, 

Laila Løkkebergøen, Tom Vangen, Tom Andresen, Jan O. Hogrenning, Morten Wilmann, 

Kjetil Kilhavn, Vigdis S. Landskaug, Valter Kristiansen, Eirik Tidemann, Thomas Sandberg, 

Knut Svensen, Bjørn Omholt, Rune Meltzer, Kirsten-M. Næsset, Wiggo Nordskag. 

9. TILDELING AV NM 
 

2007: 

NM innendørs      -   Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 

NM skive          -   Fredrikstad Bueskyttere (reserve) 

NM jakt/felt      -   Harstad Bueskyttere/Tinden BS (reserve) 

 

2008: 

NM innendørs      -   ingen arrangør    

NM skive          -   ingen arrangør 

NM jakt/felt      -   ingen arrangør 

 

Det forelå kun søknad til NM innendørs i 2007 fra Lillestrøm & 

Omegn Bueskyttere.  Dermed ble reservearrangørene til NM skive 

og NM jakt/felt satt opp for 2007. 

 

Enstemmig godkjent.   

 

For 2008 ble klubbene oppfordret om å søke, med frist innen 

utgangen av 2006. 

 

Tinget ga Styret fullmakt til å behandle disse søknader. 

 

 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad 

 

                  =========== 

 
Før forhandlingene fortsatte, ba Kjell Bøe, leder av 

Ordenskanselliet, om å få ordet. 

Det var fire personer som kanselliet ønsket å hedre for deres 

innsats for norsk bueskyting: 

Bjørn Omholt, Larvik BS, Tor Willy Jensen, Fredrikstad BS og 

Vigdis Fjeldstad, Tønsberg & OB mottok alle NBFs Hederstegn i 

sølv. 

Petter Klipper, Fredrikstad BS mottok NBFs Hederstegn i 

bronse. 

De fire personene mottok så Tingets hyllest. 

 

                      ============== 

 

 

10. HANDLINGSPLAN 2006 - 2008 

 



Handlingsplanen følger også vedlagt - med de endringer som ble 

vedtatt i løpet av forhandlingene. 

 

Det framkom ønske om at man i framtida får vite status på en 

del områder som har vært jobbet med i styret, for dermed å ha 

bedre grunnlag for å kunne ta stilling til planen. 

 

 

Det framkom også ønsker om å fokusere mer på breddeaktiviteten 

enn det som tydelig gjenspeiles i planen.  

 

Endring: Det ble presisert at kretsleddet også skal jobbe mot 

nyetableringer av klubber.  

 

Handlingsplanen 2006-2008 ble deretter godkjent. 

 

 

Følgende hadde ordet: Valter Kristiansen, Morten Wilmann, Per E.  Bolstad, Trond Fjellstad, 

Kirsten-M. Næsset, Truls E. Dahl, Ole-H. Iversen, Ingar Abrahamsen 
 

 

 

11. TEMA: PROFESJONALISERING AV VÅRE STEVNER 

 
Eva Thesen, forbundsstyret, innledet årets Tema. 

Ut i fra diskusjonene under forhandlingene tidligere på dagen 

viste det seg ønsker om mer profesjonell holdning til stevne- 

arrangementer, overfor media, på resultatservice, speaker etc. 

 

Det ble lagt opp til 40 minutters gruppeoppgave m/8 grupper. 

Tre av gruppene la frem sine resultater for tinget.  Alle svar 

vil bli tatt med i det kommende Styrets videre arbeid med 

denne oppgaven. 

 

                        --------- 

 

Styret foreslo å utsette punkt 12 - forslag, og i stedet ta 

punktene 13-16 før forslagene, med den begrunnelse at dersom 

økonomien var på plass, vil mange av forslagene også være på 

plass.  

 

Avstemming: Forslaget falt mot 26 stemmer.  Tinget fortsatte 

dermed med punkt 12. 

 

                        ---------- 

 

12.  FORSLAG 
 

 

Forslag nr. 1  -   Fra Forbundsstyret 



 

Organisasjonsledd som ikke oppfyller pålagte forpliktelser i 

hht lov eller vedtak, kan fratas rett til arrangement av eller 

deltakelse i konkurranser approbert av Norges Bueskytter-

forbund inntil forholdet er brakt i orden. 

Slikt vedtak kan fattes av Forbundsstyret etter innstilling 

fra Generalsekretæren. 

 

Forslaget ble vedtatt med 44 mot 20 stemmer. 

 

I debatten ble det fremmet et utsettelsesforslag fra Kristian- 

sand BS, som falt med 32 mot 36 stemmer. 

 

Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Ole-H. Iversen, Johny Sandbæk, Sissel Storelv, Ellen 

Hildreth, Bjørn Omholt, Steinar Risinggård, Morten Wilmann, Laila Løkkebergøen, Karstein 

Lien 

 
 

 

Forslag nr. 2  -   Fra Østfold Bueskytterkrets 

 

Sportsutvalget skal velges på Tinget.  En av dem som velges, 

skal sitte i Forbundsstyret. 

 

Forslaget falt med 19 mot 43 stemmer. 

 

Følgende hadde ordet: Jan E. Ellingsen, Per E. Bolstad  
 

 

 

Forslag nr. 3  -  Fra Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 

 

”Sportsutvalget skal ikke ha mer enn én representant fra NBF 

sitt styre.” 

 

Forslaget ble trukket til fordel for et endringsforslag fra 

Loen IL: 

 

”Sportsutvalget skal utpekes av NBF sitt styre og skal bestå 

av 5 medlemmer, derav 2 stillinger skal bekles av grenleder.  

De andre 3 skal bestå av personer utenfor NBF sitt styre” 

 

Forslaget falt med 29 mot 36 stemmer. 

 

Følgende hadde ordet:  Knut Svensen, Jan O. Hogrenning, Per E. Bolstad  
 

 

 

Forslag nr. 4  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”Det innføres internasjonale klasser og skyteavstander” 



 

Forslaget ble trukket.  

 

 

 

Forslag nr. 5  -  fra Forbundsstyret 

 

Klasseinndeling ved utendørsstevner: 

Endring av klassene:  

   For recurve og compound (reduksjon i antall klasser) 

   Klasse 1:  Herrer senior  (90-70-50-30m på FITA-runde)  

   Klasse 2:  Øverste klasse for Damer, Damer jr., Herrer jr., 

              Herrer 50, Damer 50 (70-60-50-30m på FITA-  

              runde) 

   Klasse 3:  Startnivå (laveste nivå for alle kategorier) 

              (60-50-50-30m på FITA-runde). 

   Klasse 4:  Yngre jr. 

   Klasse 5:  Minijunior 

   Klasse 6:  10-årsklasse (fellesklasse for kjønn og divisjon  

              – ikke konkurranseklasse). 

    

   For barebow: 

   Felles klasse for seniorer – skyter y.jr. runde 

   Felles klasse for juniorer – skyter y.jr. runde 

 

   For tradisjonell: 

   Felles klasse for seniorer – skyter minijuniorrunde 

   Felles klasse for juniorer – skyter minijuniorrunde 

 

 

Forslag ble vedtatt med to presiseringer: 

 

1) ”Juniorer” under barebow og tradisjonell skal være en 

   klasse for ”yngre utøvere” (definisjonen overlatt Styret). 

 

2) Skyterundene i parentes er ment som en forklaring, idet 

   Tinget ikke tok stilling til skyterundene (tidligere over- 

   latt til Styret ved fullmakt). 

 

Under sakens gang kom det fram to endringsforslag fra 

Gjesdalbuane og ett fra Notodden & OB – alle falt mot 

stort flertall. 

 

 

Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Per E. Bolstad, Sissel Storelv, Vigdis S. Landskaug, 

Ingar Abrahamsen, Jan E. Ellingsen, Truls E. Dahl, Tom Andresen, Morten Wilmann, Laila 

Løkkebergøen, Heidi Bjelland, Kirsten-M. Næsset, Johny Sandbæk, Oddvin Storelv  
 

 

 

Forslag nr. 6  -  Fra Laugen Bueskytterklubb 



 

”Trad-klassen blir en approbert klasse på linje med de andre 

bueklassene”. 

 

Forslaget ble trukket.  

 

Forslag nr. 7  -  Fra Forbundsstyret 

 

Klasseinndeling ved innendørsstevner: 

Endring av klassene: 

   For recurve og compound (reduksjon i antall klasser) 

   Klasse 1:  Begge divisjoner skal skyte på trippelskive. 

   Klasse 2:  Recurve skyter på vanlig full skive, compound på  

              trippelskive. 

   Klasse 3:  Startnivå – Recurve skyter på vanlig full skive, 

              compound på trippelskive. 

   Klasse 4:  Y.jr.   Recurve skyter på vanlig full skive, 

              compound på trippelskive. 

   Klasse 5:  Minijunior.  Recurve skyter på vanlig full     

              skive, compound på trippelskive. 

   Klasse 6:  10-årsklasse (fellesklasse for kjønn og divisjon 

               – ikke konkurranseklasse). 

              Klassen skyter på vanlig full skive. 

 

  For barebow: 

  Én felles klasse som skyter på 40cm vanlig skive på 18m og 

  60cm vanlig skive på 25m 

   

  For tradisjonell: 

  Én felles klasse som skyter på 60cm vanlig skive på 18m og 

  80cm vanlig skive på 25m 

 

 

Det framkom følgende endringsforslag fra Hvaler IL: 

 

”Som styrets forslag med tillegg om å ha en senior og en 

junior klasse, både i barebow og tradisjonell klasse (jfr. 

forslag 5)” 

 

Endringsforslaget ble vedtatt – med samme presisering av 

begrepet ”junior” som under forslag 5. 

 

 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad, Morten Wilmann, Jan E. Ellingsen, Ingar 

Abrahamsen, Kjetil Kilhavn, Heidi Bjelland  
 

 

 

Forslag nr. 8  -  Fra Farsund IL 

 

”Compoundskyttere skyter gjennomgående på trippelskiver”. 



 

Forslaget ble strøket som følge av vedtaket under forslag 7. 

 

 

 

Forslag nr. 9  -  Fra Forbundsstyret 

 

Klasseinndeling i felt-, jakt- og 3D-skyting. 

Endring av klassene: 

   For recurve og compound – 6 klasser: 

   Klasse 1:  Skyter fra rød påle. 

   Klasse 2:  Skyter fra rød påle. 

   Klasse 3:  Startnivå  – skyting fra blå påle. 

   Klasse 4:  Y.jr.  (Forbundsstyret vurderer avstandene 

              nærmere) 

   Klasse 5:  Minijunior.   Skyter fra gul påle. 

   Klasse 6:  10-årsklasse (fellesklasse for kjønn og divisjon 

              – ikke konkurranseklasse). 

 

  For barebow: 

  Én felles klasse som skyter fra blå påle. 

   

  For tradisjonell: 

  Én felles klasse som skyter fra gul påle. 

   

  Buejeger: 

  Én felles klasse (Forbundsstyret vurderer avstandene 

                    nærmere). 

 

 

Det ble fremmet et endringsforslag til eget forslag fra styret 

om en senior og en yngre klasse i hhv barebow og tradisjonell 

divisjon.  

(jfr. forslag 5 og 7). 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 

 

 

Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Per E. Bolstad  
 

 

 

Forslag nr. 10  -  Fra Farsund IL 

 

”Gul påle til buejegere, alle i samme klasse”. 

 

 

Forslaget ble trukket.  

 

 

Forslag nr. 11  -  Fra Forbundsstyret 



 

a) Ved NM Innendørs endres lagkonkurransene til å gjelde       

   nominerte lag som kan settes sammen av skyttere fra alle  

   klasser innen samme kategori (f.eks. recurve) som skyter       

   samme runde. 

 

b) Ved NM Skive endres lagkonkurransene til å gjelde nominerte 

   lag som kan settes sammen av skyttere fra alle klasser         

   innen samme kategori (f.eks. recurve) som skyter samme         

   runde. 

 

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. 

 

I saken ble det fremmet et endringsforslag fra Gjesdalbuane 

om at lagene ikke skulle være nominert.  Dette falt mot stort 

flertall. 

 

 

Følgende hadde ordet: Sissel Storelv, Kjetil Kilhavn, Laila Løkkebergøen, Heidi Bjelland, Jan 

E. Ellingsen, Wiggo Nordskag, Torbjørn Hasås, Bjørn Omholt 
 

 

 

Forslag nr. 12  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Klassen H50 endres til 50+ klasse som innbefatter både 

kvinner og menn. 

Ved NM utendørs skytes det på 70m avstand” 

 

 

Følgende endringsforslag ble fremmet av Klepp Bueskyttere; 

 

”H50+ opprettholdes som nå, ny klasse D50+ innføres” 

. 

Endringsforslaget ble vedtatt med 38 stemmer (ingen kontra- 

votering). 

 

 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad, Kjetil Kilhavn, Ellen Hildreth, Anne K. Hadland, 

Vigdis S. Landskaug, Jan E. Ellingsen, Morten Wilmann, Wiggo Nordskag 
 

 

 

Forslag nr. 13  -  Fra Farsund IL 

 

”Skal klassen Damer 50+ opprettholdes, må den være en egen 

klasse, og ikke slås sammen med Herrer 50+ i NM”. 

 

 

Forslaget strøket som følge av vedtak under forslag 12. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Forslag nr. 14  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Ved NM Skive skyter juniorklassene på 70m avstand”. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Kjetil Kilhavn, Kirsten-M. Næsset, Morten Wilmann 
 

 

 

 

Forslag nr. 15  -  Fra Farsund IL 

 

”Juniorene settes opp fra 60 til 70 meter ved Utendørs-NM” 

 

Forslaget strøket som følge av vedtak under forslag 14. 

 

 

 

 

Forslag nr. 16  -  Fra Forbundsstyret 

 

a) I NM Innendørs opprettes det én fellesklasse for Barebow. 

b) I NM Skive opprettes det én fellesklasse for Barebow. 

c) I NM Innendørs opprettes det én fellesklasse  

   ”Tradisjonell”. 

d) I NM Skive opprettes det én fellesklasse ”Tradisjonell”. 

 

Styret foreslo en endring i forslaget (i tråd med vedtak 

under forslag 5 og 7) slik at det blir klasser for damer og 

herrer, samt en felles ”yngre klasse” i respektive divisjoner. 

 

Forslaget, med nevnte endring, ble vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad, Ellen Hildreth, Morten Wilmann, Kjetil Kilhavn, Tom 

Vangen, Laila Løkkebergøen, Tom Andresen, Ingar Abrahamsen, Truls E. Dahl 
 

 

 

Forslag nr. 17  -  Fra Farsund IL 

 

”Barebow blir egen NM klasse og deles i junior og senior, slik 

at det blir fire klasser på NM (også kjønnsfordeling).” 

 



Forslaget ble behandlet sammen med forslag 16 og falt etter 

egen avstemning. 

 

 

 

Forslag nr. 18  -  Fra Farsund IL 

 

”Tradisjonell klasse blir egen NM klasse og deles i junior og 

senior, slik at det blir fire klasser på NM (også kjønnsfor-

deling).” 

 

Forslaget ble behandlet sammen med forslag 16 og falt etter 

egen avstemning. 

 

 

 

 

Forslag nr. 19  -  Fra Laugen BK 

 

”Det innføres egen Trad-klasse for innendørs – NM.” 

 

Forslaget ble strøket som følge av vedtak under forslag 16.  

 

 

 

 

Forslag nr. 20  -  Fra Norsk Langbuelag 

 

Divisjonen/klassen ”Tradisjonell” deles i to klasser 

”Tradisjonell” og ”Historisk” ved NM Innendørs. 

 

Forslaget ble strøket som følge av vedtak under forslag 16.  

 

 

 

 

Forslag nr.  21  -  Fra Forbundsstyret 

 

”a) Aldersklassen yngre junior endres således:  Fra det 

kalenderåret man fyller 14 år til utløpet av det kalenderåret 

man fyller 16 år. 

 

 b) Klassen endrer navn til ”Kadettklassen”.” 

 

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. 

 

I saken ble det fremmet et endringsforslag fra Gjesdalbuane 

om å knytte alder opp mot våre sesonger.  Dette falt mot 

stort flertall. 

 

 



Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Bjørn Omholt, Morten Wilmann  
 

 

 

 

 

Forslag nr.  22  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”Man erstatter nedre aldersgrense på 10 år med at skytter skal 

være ”kvalifisert”.” 

 

 

Forslaget falt med 7 mot 56 stemmer. 

 

Følgende hadde ordet: Jan Liebraaten, Sissel Storelv, Heidi Bjelland, Kirsten-M. Næsset, 

Bjørn Omholt, Wiggo Nordskag, Per Bolstad, Truls E. Dahl, Jan E. Ellingsen, Tom Vangen, 

Kjell Bøe, Valter Kristiansen   
 

 

 

Forslag nr. 23  -  Fra Farsund IL 

 

”10-års klassen; reglene endres til: 

Klasse 10 år – fra fylte 10 år til fylte 11 år. 

Minijunior:  reglene endres til: Fra fylte 11 år. ” 

 

Forslaget falt med 25 mot 37 stemmer. 

 

 

 

Forslag nr. 24  -  Fra Nordland Bueskytterkrets 

 

”Dommerne deles inn i to nivåer.” 

 

Nordland BK fremmet følgende tillegg til forslaget: 

”..., nærmere bestemmelser utredes av forbundsstyret.” 

 

Forslaget med tillegget falt (med 11 stemmer mot over- 

veldende majoritet). 

 

  

Følgende hadde ordet: Ole-H. Iversen, Kjetil Kilhavn 
 

 

 

Forslag nr. 25  -  Fra Harstad Bueskyttere 

 

Bestemmelsen om at dommerne skal være nødt til å dømme et 

stevne i året uten å skyte, for å opprettholde dommer-

autorisasjonen, fjernes. 

 



 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet: Knut Wegner, Vigdis Fjeldstad 
Forslag nr.  26  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Det innføres en skytterlisens gjeldende for alle konkurranse-

aktive bueskyttere.  

Inntektene fra lisensen skal i hovedsak brukes til å 

finansiere toppidrettsarbeidet i NBF.” 

 

 

Et utsettelsesforslag fra Klepp BS ble vedtatt med stort 

flertall. 

 

Følgende hadde ordet: Eva Thesen, Jan E. Ellingsen 
 

 

 

Forslag nr.  27  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”For representasjon/deltakelse internasjonalt skal det vedtas 

klare retningslinjer som følges. 

Disse skal publiseres i Buestikka/nettet.” 

 

Forslaget ble trukket.  

 

 

 

Forslag nr. 28  -  Fra Farsund IL 

 

”Begrensninger på reklame fjernes.” 

 

Styrets hadde fremmet følgende endringsforslag:  

   

”Styret får fullmakt til å vurdere våre reklamebestemmelser  

og gjøre de endringer man mener er nødvendig for å forenkle 

disse.” 

 

Endringsforslaget fra styret ble vedtatt med stort flertall. 

 

 

Følgende hadde ordet: Ellen Hildreth, Eva Thesen, Kjetil Kilhavn  
 

 

 

 

Forslag nr.  29  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”Alle minijuniorer skal premieres.” 

 



Forslaget ble vedtatt med stort flertall. 

 

 

Følgende hadde ordet: Jan Liebraaten, Bjørn Omholt 
Forslag nr. 30  -  Fra Farsund IL 

 

”Nåværende premieringsregel om 1/3-dels premiering fjernes og 

erstattes med premiering av de tre beste.” 

 

 

Forslaget ble trukket. 

 

 

 

Forslag nr. 31  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”Det registreres norske rekorder både for jenter og gutter i 

minijuniorklassen.” 

 

 

Det ble fremmet et endringsforslag fra Ås BS:  

 

”Det skal ikke noteres rekorder i minijr. klasser” 

 

Endringsforslaget vedtatt med stort flertall. 

 

 

Følgende hadde ordet: Vigdis S. Landskaug  
 

 

 

Forslag nr. 32  -  Fra Laugen Bueskytterklubb 

Forslag nr. 33  -  Fra Norsk Langbuelag 

 

”De som skyter ”historisk bue” i Trad-klassen får dette 

oppgitt i resultatlisten i form av en parentes (HB)” 

 

Forslaget ble vedtatt.  

 

 

Følgende hadde ordet: Truls E. Dahl, Jan E. Ellingsen 
 

 

 

 

Forslag nr.  34  -  Fra Norsk Langbuelag 

 

”Endre navn på klasse/divisjon fra Trad Bow til Trad/Historisk 

Bue.” 

 

Forslaget ble trukket.  



 

 

Følgende hadde ordet: Truls E. Dahl, Per E. Bolstad 
 

 

Forslag nr.  35  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Regelverk B – Art. 107 B 

Klubbantrekk (skytetrøye) skal benyttes. 

Dersom det foreligger forsinkelser vedr. leveranse av 

skytetrøyer, kan en klubb søke om tidsbegrenset dispensasjon.” 

 

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. 

 

I saken ble det fremmet endringsforslag fra Kristiansand BS 

og Notodden & OB, men begge falt mot overveldende flertall. 

 

 

Følgende hadde ordet: Vigdis Fjeldstad, Kirsten-M. Næsset, Wiggo Nordskag, Kjetil Kilhavn, 

Kjetil Johnsen, Per E. Bolstad, Morten Wilmann 

 

 
 

Forslag nr.  36  -  Fra Forbundsstyret 

 

Det skal være minst fire deltakere/lag som stiller til start, 

for at det avholdes norsk mesterskap i en klasse.  Dersom det 

er stiller færre skyttere/lag, gjennomføres konkurransen med 

vanlig premiering, men det utdeles ingen titler eller 

medaljer. 

 

Forslaget falt mot overveldende flertall. 

 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad, Kirsten-M. Næsset, Heidi Bjelland, Kjetil Johnsen, 

Oddvin Storelv 
 

 

 

Forslag nr.  37  -  Fra Forbundsstyret 

 

”a) HM Kongens Pokal utdeles bare til deltakere i ordinær 

seniorklasse – i hht forhåndsbestemt turnusordning mellom 

mesterskapene. 

 

b) Det innføres NBF-pokal i juniorklassene – i hht 

forhåndsbestemt turnusordning mellom mesterskapene.” 

 

 

Forslaget ble vedtatt med 34 mot 27 stemmer. 

 

Følgende hadde ordet: Per E. Bolstad, Rune Meltzer, Kjetil Kilhavn, Morten Wilmann  



 

 

 

 

Forslag nr.  38  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Ved poenglikhet om medaljer i norske mesterskap i jakt- og 

felt-skyting, skal det skytes om den endelige plasseringen i 

hht gjeldende regler om omskyting (shoot-off). 

Nærmere bestemmelser i denne anledning vedtas av 

Forbundsstyret.” 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet: Bjørn Mikalsen, Heidi Bjelland 
 

 

 

Forslag nr.  39  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Datoene for NM Jakt og NM Felt skal ligge omkring midten av 

september måned. 

Forbundsstyret kan dispensere fra bestemmelsen om tidspunkt.” 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Følgende hadde ordet: Bjørn Mikalsen, Knut Wegner  
 

 

 

Forslag nr.  40  -  Fra Forbundsstyret 

 

”Hoveddommer til norske mesterskap oppnevnes av NBF.” 

 

Sandefjord BS fremmet følgende endringsforslag: 

 

”Som styrets forslag, med følgende tillegg: 

Hoveddommer dømmer alle shoot-off.” 

 

Endringsforslaget ble vedtatt med stort flertall. 

 

I saken forelå det også et endringsforslag fra Klepp BS, 

men dette falt. 

 

Følgende hadde ordet: Sølvi Strøm, Johny Sandbæk 
 

 

 

Forslag nr.  41  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 



”Det innføres flere dommere i norske mesterskap i 

finalerundene.” 

 

 

Forslaget ble trukket.  

Forslag nr.  42  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”Det nedsettes en komité som skal utforme krav til 

lokalisering/plassering av norske mesterskap.” 

 

 

Forslaget ble trukket.  

 

 

 

Forslag nr.  43  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”NBF, eller den man sertifiserer, foretar opplæring av NM-

arrangører for å kvalitetssikre gjennomføring i alle ledd.” 

 

 

Forslaget ble trukket.  

 

 

 

 

Forslag nr.  44  -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 

 

”Mulighet for deltakelse i flere klasser i NM gjeninnføres.” 

 

 

Forslaget ble trukket.  

 

 

 

 

Forslag nr.  45  -  Fra Laugen Bueskytterklubb 

 

”Regler for Trad-klasse videreføres i hovedsak som i dag.” 

 

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet, da man mente at  

intensjonen var ivaretatt gjennom andre vedtak. 

 

 

Følgende hadde ordet: Truls E. Dahl  
 

 

 

 

 



13.  FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE BERETNING 

 
Denne ble enstemmig godkjent. 

 

 

14.  REVISORS BERETNING m.v. 
 

 a) REVISORS BERETNING 

 Revisjonsberetningen for 2004 godkjent uten kommentarer. 

      

     Revisjonsberetningen for 2005 godkjent uten kommentarer. 

    

  b) GODKJENNE REVISOR OG FASTSETTE HANS HONORAR 

 Saken overlates Forbundsstyret. 

 

 c) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

 Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer. 

 

 

 

15.  REGNSKAP 2004 OG 2005 
 

 Regnskapet 2004 - Godkjent uten kommentarer. 

 

 Regnskapet 2005 - Godkjent med følgende kommentarer: 

 

Det fremkom spørsmål om ikke forbundet hadde varelager og om 

ikke dette burde ha fremkommet i balansen.  Det ble svart at 

NBF brukte kontantprinsippet i forbindelse med varekjøp.  

 

På spørsmål om utgiftssiden på automatmidlene, ble det opp- 

lyst at dette var konsulentutgifter knyttet til utplassering 

og søknadsprosedyrer. 

 

 

Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte 

regnskap. 

 

 

Følgende hadde ordet:  Johny Sandbæk, Morten Wilmann, Ole-H. Iversen 
 

 

 

 

16. BUDSJETT 2006 OG BUDSJETTRAMME 2007 
 

a)   Budsjett 2006: 

 

 

Det fremkom følgende endringsforslag fra Loen IL: 



Øke utgiftssiden på prosjekt 50070 (feltskyting) med kr. 

50.000,- til tot. kr. 130.000,-.  

 

Dette forslaget ble vedtatt, hvoretter budsjettet i sin 

helhet ble vedtatt med et underskudd på kr. 137.000,-. 

Under debatten ble det fremmet et forslag fra Kristiansand 

Bueskyttere om at utgiftene på prosjekt 50040 (toppidrett) 

økes med 200.000,- til totalt kr. 870.000,-, med en 

inntektsside på kr. 100.000,- (opplyst som ekstrainntekt 

- ikke budsjettert – fra Olympiatoppen). 

 

Endringsforslaget falt med 27 mot 30 stemmer. 

 

Det ble også fremmet forslag fra Sandefjord BS om at det 

investeres kr. 100.000,- i sponsormidler for å få 200.000,- i 

avkastning. 

 

Endringsforslaget fikk 12 stemmer og falt mot overveldende 

flertall. 

 

Følgende hadde ordet: Per Bolstad, Morten Wilmann, Truls E. Dahl, Kirsten-M. Næsset, 

Johny Sandbæk, Ole-H. Iversen, Bjørn Mikalsen, Sissel Storelv og Jan O. Hogrenning.  
 

 

b)   Budsjettramme 2007: 

 

Budsjettrammen for 2007 ble godkjent. 

 

 

Følgende hadde ordet: Ole-H. Iversen, Morten Wilmann, Heidi Bjelland 
 

 

 

 

17. FONDSSTYRETS RAPPORT.  

 
Rapporten enstemmig godkjent. 

 

 

 

18. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2008 
 

Det var fremmet to forslag: 

 

1.  Akkerhaugen (Norsjø Hotell)  

 

2.  Molde (Rica Seilet) 

 

 

Det ble vedtatt med stort flertall å legge Tinget 2008 



til Molde. 

 

 

 

 

19. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG 
 

Valgene fikk følgende utfall:  

 

Forbundsstyret: 

 

President:   Per Bolstad          

 

Visepresidenter: Eva Thesen          

                  Sissel Storelv              

 

Styremedlemmer: Bjørn Omholt              

                    Vigdis Fjeldstad         

    Bjørn Mikalsen           

    Ørnulf E. Ørmen 

 

Varamedlemmer:  1. Tove Mette Michaelsen 66 stemmer 

    2. Jon Arne Storelv  60 stemmer        

                3. Trond Fjellstad     47 stemmer 

 

Ikke valgt:     Ragnhild Nordmelan  31 stemmer 

 

                  

Appellutvalg:   L: Kjell Bøe        

    Bjørn G. Haug    

    Laila Enoksen          

    Egil Uthaug     

    Anne Berit Djøseland  

                    Tom Kristiansen    

 

Domsutvalg:    L: Eivind Engen    

    Bjørn Andresen    

    Johs. Akkerhaugen   

 

Varamedlemmer:      Tore Gjerd    

    Tom Andresen          

 

Kontrollkomité: L: Norulf Åmås         

    Ole Henrik Iversen    

 

Varamedlemmer:    Bente Larsen     

    Trond Ivar Karlsen        

 

Lovkomité:  L: Johan Enoksen    

                   Paul H. Paulsen       

    Geir S. Jørgensen      



 

Valgkomité:     L: Tor W. Jensen        

    Bente Larsen         

    Dag Kjetil Paulsen   

 

 

Ungdomsutvalg:  L: Kirsten-M. Næsset  41 stemmer 

    Kjetil Johnsen   26 stemmer 

    Annmereth Michaelsen  

 

(Avstemningsresultatet referer seg til ledervervet i utvalget) 

 

 

 

AVSLUTNING 
 

Per Bolstad takket tinget for tilliten til det nye Styret, og 

han avsluttet Tinget 2006 med å takke for et bra og vel 

gjennomført ting. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

     Morten Wilmann      Stephen Smithurst 

     Referenter 

 

 

 

                  

  

 

   Vigdis S. Landskaug     Walter Solberg 

 

 

 

Vedlegg:   

Handlingsplan 2006-2008 

Elitesatsing           

Budsjett 2006 

 

 


