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1. ÅPNING
President Vigdis S.Landskaug åpnet Tinget med å ønske alle
delegater velkommen, og særlig NIFs representant Geir Knudsen,
1.visepresident i FITA Paul H. Paulsen, styrmedlem i EMAU Eva
C. Thesen og leder av NBFs lovkomite Johan K. Enoksen.
Det ble et spesielt ting i år, pga. utsettelsen ifm. askeskyen
i våres. Forbundsstyret besluttet å utsette tinget til
høsten, og ikke avholde tinget i våres da en landsdel ville
bli ekskludert fra å kunne møte.
Informasjon sendes ut fra NBF på forskjellige måter som epost, brev, hjemmesidene og Buestikka. Tingprotokoller,
styrereferater, komiterapporter etc. legges ut på hjemmesidene
til alle org.ledd.
I tingperioden har det skjedd en ny organisatorisk endring:
Opprettelse av UK (uttakskomite) som foretar uttak til
mesterskap, uttak av satsningsgrupper m/evaluering av disse.
Økonomien i forbundet er for tiden god og ryddig, og
forbundsstyret vil legge frem et spenstig budsjett nå i
helgen.
Styret i NBF har sett at det må gjøres noe for klubb, kretsog regionsnivå og vil komme med forslag om opprettelse av et
prosjekt med ansatt koordinator.
Det satses på ungdomsgruppa og en 2012 gruppe med mer spisset
satsing frem mot OL 2012. Det er 10 hhv 3 utøvere i disse
gruppene.
Det har også vært satsing på øvrige voksne skyttere med
matching etc.
Satsingsgruppen for utøvere med funksjonsnedsettelse (5
utøvere)har og vært jobbet med i perioden, der deres mål er
deltakelse i Paralympics 2012.
Det har blitt utviklet en egen handlingsplan for jakt/felt/3D
med oversettelse av 3D regelverket. 2010 har vært et prøveår
med utøvere som deltok på int.mesterskap.
Resultatmessig er ikke forbundet helt i mål, men to
prestasjoner er verdt å nevne. De er:
Vetle Risinggårds bronse i innendørs junior VM 2009 samt
Morten Bøes sølv i innendørs EM 2010

Hun ønsket videre å gratulerer alle skyttere som har blitt
norske mestere i perioden samt den profesjonelle avviklingen
av de NM arrangementne som har vært avviklet. Dette skyldes
dyktige arrangører og NBFs NM stab. En spesiell takk ble
rettet til Roar Jystad, som har gjort svært mye i den
forbindelse.
All utvikling starter i klubb med hjelp fra krets/region.
NBFs handlingsplan som vil bli vedtatt denne helgen, må være
organisasjonens plan og alle ledd må føle eierskap til denne.
Klubber og kretser/regioner ble oppfordret til å søke midler
fra NBF, da det finnes mye øremerkede midler å søke på.
Forbundsstyret ønsker og konstruktive innspill fra org.leddet,
da de vet det finnes mange gode tanker og forslag ute blant
folk.
Til slutt ønsket Vigdis alle velkommen til årets ting.
Geir Knudsen, Norges Idrettsforbund hilste til tinget fra NIFs
idrettsstyre.
Idrettslaget i sentrum. Dett er noe av det aller viktigste
for idrettspolitikere.
NIF har de siste år hatt en stabil medlemsmasse på ca. 2
millioner. Det har en satsningsområde på barn og unge, men
også voksne i idretten.
Idrettspolitisk dokument er norsk idretts viktigste dokument
og styringsverktøy.
Norsk idrett har i dag en sunn og god økonomi, og NIF har fått
egenkapitalen i pluss.
Idrettsstyret jobber med momkompensasjonen til frivillige
organisasjoner, men er ikke helt i mål. De ønsker full
refusjon, ikke bare kompensasjon.
Det har fått god dialog med helse og omsorgs organisasjoner,
og får ut en god del midler derfra.
Fortsatt er det et stort etterslep på anleggssiden, og NIF
ønsker at kostnadskrevende anlegg havner over på statlige
midler.
Idrettsstyret fikk gjennomslag for sine fanesaker ifm.
Storting- og Sametingsvalget i fjor. De jobber videre mot
kommunestyrevalget neste år.
Geir Knudsen vil oppfordre klubbene til å være aktive i sine
lokalmiljø frem mot dette valget.
Politiattester er nå på plass, nos som skaper en mer
profesjonell idrett.
NIF har søkt Kulturdepartementet 580 mill. i spillemidler for
2011. Dette er en betydelig økning i forhold til tidligere.
Neste år fyller NIF 150 år, og det er satt i gang mye jobbing
i forhold til diverse jubileumsarrangementer.
Idrettstinget 2011 avholdes i Oslo i mai måned.
I forhold til årets statsbudsjettet som ble lagt frem, er ikke
NIF helt fornøyd med de tallene som fremkom der og jobber
videre med å påvirke politikere og partier her.
Så hadde Geir Knudsen en viktig beskjed til delegatene.

Det er dere som utvikler egen idrett, med de prioriteringer
og strategier som legges frem på tinget.
Tinget skal endre lover samt velge nytt styre og komiteer.
Dette er et stort ansvar for delegatene.
Han ønsket også å minne tingdelegatene på idrettens
grunnverdier.
Tilslutt ønsket han delegatene lykke til med tinget 2010.
Paul H. Paulsen, 1. visepresident FITA ønsket og å hilse
tinget på vegne av styret i FITA. De setter pris på det
engasjement som NBF har internasjonalt.
Internasjonal bueskyting er lang på vei anerkjent til å bli en
del av den videre olympiske familien.
FITA har fått svært bra mediedekning av sin World Cup på
verdensbasis. 1 milliard i seertall totalt. Dette har medført
at organisasjonen nå har passert 140 medlemsnasjoner.
De har og kommet i gunstig sponsorsituasjon grunnet WC.
Konkurranseformatet er blitt endret, som gjør det mer
spennende og attraktiv for sponsorer og publikum. De har sett
økt interesse blant publikum ut i fra dette formatet.
Det er og stor interesse for å arrangere WC stevner 2012-2013,
med over 20 søkere allerede. Paul kunne ønske seg at norske
arrangører kanskje også stod frem snart, da det ikke er
krevende å stå for et slikt arrangement.
Så ble alle ønsket et godt og fruktbart ting.

2. GODKJENNING AV INNKALLING TIL TINGET
Godkjent (med følgende kommentar?)
Det ble spurt om innkallingen var gått ut til alle klubber.
Den opprinnelige innkallingen ble sendt ut i våres.
Innkallingen til dette tinget ble kun informert om på e-post,
web og Buestikka.
Dersom klubber bytter leder, får ny adresse etc. så er det
deres ansvar å informere forbundskontoret og idrettskretsen.
Presidenten erklærte deretter Tinget for lovlig satt.

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Alle fullmakter godkjent.
President
Visepresident
Styret

Vigdis S. Landskaug
Jan Roger Skyttesæter
Steinar Risinggård
Sigmund Lindberget
Tove M. Michaelsen
Jan Erik Ellingsen
Valter Kristiansen

Akershus/Oslo Bueskytterkrets
Møre og Romsdal Bueskytterkrets
Nordland Bueskytterkrets
Sør-Trøndelag Bueskytterkrets
Sør-Vest Bueskytterregion
Troms Bueskytterkrets
Vestviken Bueskytterregion
Østfold Bueskytterkrets

Tom Kristiansen
Sonja Haraldsen
Knut Ness
Ståle Sundsethaug
Sølvi Strøm
Knut Wegner
Bjørn Omholt
Inger Edvardsen

Akkerhaugen BSK
Bergen BS

Jarle Flathus
Øystein Tøsdal
Marianne Tøsdal
Anne Elvenes
Bjørn-Willy Arntsen
Sven Sailor
Knut Neergaard
(Pierre Brassmann)
Helge Husa
Rolf Østvold
Helge Møller
Ørnulf Ørmen
Kjetil Kilhavn
Sissel Kilhavn
Terje Pettersen
Anne Frovåg
Kjetil Johnsen
Ole J. Holte
Barbro Lund
Kjell A. Øgaard
Norulf Åmås
Eric Hegvik
Jorunn M. Hegvik
Arild Lysnes
Heidi Bjelland
Roar Jystad
Liss Berntsen
Jon A. Storelv
Torgeir Runden
Inger M. Bøe
Morten Bøe
Johny Sandbæk
Arnt R. Aaknes
Tove Solberg
Rolf O. Røstad
Oddvin Storelv
Sissel Storelv
Anita H. Lien
Jon H. Width
Jorunn Målen
Monica Buhagen
Odd Smith-Jahnsen

Bodø BF
Bærum & Omegn BS
Drammen BS
Elverum BS
Finstadbru BS
Fredrikstad BS
Gjerdrum & Omegn HL
Gjesdalbuane
Harstad BS
Hvaler IL
Hvalstad IL
Klepp BK
Kristiansand BS
Larvik BS
Lillestrøm & OB
Moss BS
Sandefjord BS
SK Stoksund
Sverresborg BS
Tinden BK
Tustna IL
Tønsberg & OB

Ullensaker BK
SK Vidar
Ås BS

Pål Vik-Strandli
Carlo Damgård
Ragnhild Nordmelan
Knut Greve
Per E. Bolstad
Robert Landskaug

Oppropet ga 62 stemmeberettigede
I tillegg var følgende til stede:
Varamedlem styret
Lovkomite NBF
FITA 1. visepresident
EMAU styremedlem
Norges Idrettsforbund
Dirigent
Generalsekretær NBF
Administrasjonen NBF

Eva T. Width
Mona Holte
Johan K. Enoksen
Paul H. Paulsen
Eva C. Thesen
Geir Knutsen
Kjell Bøe
Morten B. Wilmann
Stephen Smithurst

4. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆRER OG TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.
Dirigent ble:

Kjell Bøe

Sekretær ble:

Morten B. Wilmann
Stephen Smithurst

Til å undertegne protokollen
ble valgt:

Norulf Åmås
Arild Lysnes

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,
HERUNDER VALG AV TELLEKORPS
Forslag om at saksnr. 9, tildeling av NM, flyttes på agendaen
til etter saksnr. 15, Budsjett.
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sakslisten og forretningsordenen ble så godkjent.
Tellekorps ble valgt:

Johan Enoksen
Mona Holte
Paul H. Paulsen

Det ble så avholdt ett minutts stillhet for NBFs hederstegns
medlemmer som har gått bort i tingperioden:
Oddvar Amundsen (Moss BS), Harald Bille (Harstad BS) og Bjørn
Gunnar Haug (Moss BS) ble minnet.

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2008/2009.
Beretningen for 2008/2009 ble gjennomgått punkt for punkt med
følgende bemerkninger/kommentarer, og deretter tatt til etterretning av et enstemmig Ting;
Side 11: Frisk forsikring fortsatt ikke avklart mht.
sponsormidler 2011.
Styrets habilitet vedr. toppidrettssatsingen. Jobben ivaretas
av Uttakskomiteen (UK). Styret mener at de har tatt vare på
den biten.
Side 17: Ønsker forklaring på en del ting som ikke står i
rapporten for klubbutvikling; navn, antall klubbutviklere etc.
Vedkommende som var ansvarlig for klubbutvikling har trukket
seg fra styret, så resten av styret har måtte ta seg av dette.
Side 22-23, dommerstatistikk.
Johny Sandbæk hadde to dømminger i 2008 og to i 2009.
Arnt R. Aaknes feil tall: Hadde flere i 2009.
Jan E. Ellingsen undersøker dette.
Side 31: Njål Åmås, Klepp BS ble nr. 3 i herrer senior recurve
klassen under NM skive. Ikke nr. 2 slik det står.
Side 40: Mester i recurve lag senior under NM felt ble Klepp
Bueskyttere, ikke Lillestrøm & Omegn Bueskyttere.
Kongepokalvinnere og NBFs pokalvinnere mangler i rapporten.
Tas med i neste beretning.
Følgende hadde ordet til beretningen: Johny Sandbæk, Steinar Risinggård, Vigdis
Landskaug, Ørnulf Ørmen, Bjørn Omholt, Arnt R. Aaknes, Jan Erik Ellingsen, Norulf Åmås,
Roar Jystad,

7. KOMITERAPPORTER
Rapportene ble godkjent med følgende kommentarer:
Side 45: Tillegg til lovkomiteens rapport.
Etter tidligere rapport, som er tatt inn i papirene til Tinget
for 2010 har Lovkomiteen hatt følgende saker til behandling:
Utkast til nytt regelverk C, mottatt 03.06.10, svar avgitt
26.06.10

Spørsmål vedr. evt. innarbeiding av regler for alkoholtesting
i regelverk C, mottatt 07.07.10, svar avgitt 07.07.10.
Utkast til nytt regelverk D, mottatt 24.07.10, svar avgitt
26.07.10.
Side 46: Rapport ordenskanselliet: Egil Uthaug fikk NBFs
hederstegn i sølv, ikke bronse.
Følgende hadde ordet til beretningen: Johan Enoksen, Bjørn Omholt,

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.
Dette er en videreføring av tidligere melding.
Del 1 – Elitesatsing.
Side 52: Heltidsutøver – hva innebærer det?
Det er utøver som er profesjonell/har dette som jobb.
Mener NBF har ”nedprioritert” Sandefjord vgs, mht å
markedsføre skolen og bueskytterlinjen.
Tilbud til de over 20 som ønsker å satse. Hva kan tilbys?
Kriteriene for 2012-gruppe? Ligge i dokumentet?
Del ungdommer som ikke vet disse. Det er kretsene/regionene
som sammen med klubbene som informerer om dette, og innstiller
ungdommer til ungdomsgruppen.
Side 55: Økonomi – setningen i 3. avsnitt ”…vil vi hevde at
det hersker litt naive forestillinger…” Byttes ut med ???
Ønsker bedre markedsføring av idretten fra NBFs side.
Bruk NTB etc. Skrive ferdige referater m/bilder og resultater
som kan sendes inn.
Må ha produktet der sponsorer kan vise seg frem på. Sponsorer
vil ikke komme dersom det ikke er mediadekning.
Mediaansvarlig i hver klubb, krets/region og forbundet
sentralt??
Kurs medie/mediehåndtering.
Dokument - del 1 - vedlegges i sin helhet).
Del 2: prinsipper ved uttak.
Styret foreslår at tidligere nivå 1 og 2 erstattes av et
nivåkrav som angir minimumskrav.
Utgangspunkt i gamle nivå 2 kravet.
Denne kan justeres for å få en mer rettferdig fordeling i
forhold til kravet.

Forslag om at skyttere må melde sin interesse til deltakelse.
Melding om elitesatsing samt prinsipper ved uttak ble vedtatt
med de kommentarene som fremkom.
Følgende hadde ordet: Vigdis Landskaug, Bjørn Omholt, Johny Sandbæk, Vigdis Landskaug,
Pål Vik-Strandli, Morten B. Wilmann, Kjetil Kilhavn, Knut Neergaard, Paul H. Paulsen, Jan
R. Skyttesæter, Kjell A. Øgaard, Sigmund Lindberget, Heidi Bjelland, Roar Jystad,

9. TILDELING AV NM (ble utsatt til etter sak 15)
2011:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

Bodø BF
Sverresborg BS
Ullensaker BK

2012:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

Lillestrøm & Omegn BS
overlates nytt styre/reservearrangør
Larvik BS

Enstemmig godkjent.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Bjørn Omholt, Ørnulf Ørmen, Pål Vik-Strandli,
Kjetil Kilhavn, Per Bolstad,

10. HANDLINGSPLAN 2010 - 2012
Handlingsplanen følger også vedlagt - med de endringer som ble
vedtatt i løpet av forhandlingene.
Historikk: ca. 60 aktive klubber av 87, aktive skyttere
(stevner) ligger å rundt 700-750 personer. Størst svikt i de
største klubbene.
Ønsker å jobbe for å øke disse tallene de neste to år, noe
denne handlingsplanen tar for seg. Bl.a. med en ansettelse av
koordinator på prosjekt (2 år), som skal jobbe ut mot
klubb/krets/region (80%), mens resterende tid (20%) jobber mot
satsingsgruppene og toppidrett.
Forslag om følgende fordeling 75%/20% samt 5% til mediajobbing. Tas til etterretning.
Bedre informasjon til unge/ungdom – direkteinformasjon.
Ta og bedre vare på jentene i satsingen.
Se på klubber som gjør/har gjort det bra (lær av de).

Side 62: Ønsker synliggjøring av ord under forbundsnivå:
utdanningsplan, utdanningsmateriell, organisasjonsmanual,
Handlingsplanen 2010-2012 med kommentarer ble deretter
enstemmig godkjent
Følgende hadde ordet: Jan R. Skyttesæter, Per Bolstad, Bjørn Omholt, Heidi Bjelland, Kjell
A. Øgaard, Pål Vik-Strandli, Morten Wilmann, Kjetil Johnsen, Sissel Storelv, Knut
Neergaard, Knut Wegner Johny Sandbæk,

11.

FORSLAG

FORSLAG
Forslagene har vært forelagt Lovkomiteen som uttaler at
forslag nr. 1 og forslag nr. 2 er lovforslag og krever 2/3
flertall for vedtak. For øvrig har komiteen ingen lovtekniske
bemerkninger.

Forslag nr. 1 -

Fra Klepp Bueskyttere

Lovendring §9. (Skal være §11)
Reisefordelingen ved Tinget belastes også de
representasjonsberettigede som ikke møter. Fordelingen gjøres
slik at ikke-møtende representanter belastes halvparten av det
møtende representanter må betale pr. representant.
Begrunnelse:
Tinget angår hele bueskytter-Norge. Når det blir mindre å
spare ved å holde seg borte, kan vi få flere klubber til å
møte opp og påvirke sin egen framtid. Klubbene og kretsene
som viser ansvar og sender representanter, blir ikke
”straffet” så mye økonomisk som ved dagens ordning.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styret går enstemmig imot forslaget.
Selv om vi er enige i at alle klubber bør møte på
Forbundstinget, må dette likevel være en frivillig sak. Våre
klubber har gjennomgående et lite medlemstall og beskjeden
økonomi, og det kan være vanskelig for klubben å få alle
hensyn til å gå opp – ikke minst dersom klubben er i
startfasen.
Vi kan heller ikke se egnede sanksjonsmuligheter, og det er et
åpent spørsmål knyttet til klubber uten betalingsevne.
Klepp kom med endringsforslag til denne:

1a) §11 tilføyes: Tinget kan bestemme at også representasjons
berettigede som ikke møter skal være med å dekke en del av
reiseutgiftene.
1b)Tingvedtak: Reisefordelingen ved Tinget belastes også de
representasjonsberettigede som ikke møter. Fordelingen gjøres
slik at ikke-møtende representanter belastes halvparten av det
møtende representanter må betale pr. representant.
1b)Tingvedtak: Reisefordelingen ved Tinget belastes også de
representasjonsberettigede som ikke møter. Fordelingen gjøres
slik at ikke-møtende representanter belastes halvparten av det
møtende representanter må betale pr. representant.
Begge endringsforslag fra Klepp BS falt mot 4 stemmer, noe som
og medførte at deres opprinnelige forslag falt.
Gjesdalbuane har og et endringsforslag:
Reisefordelingen ved Tinget belastes også kretser/klubber som
ikke møter, ved at disse betaler halvparten av beløpet hver
møtende representant må betale.
Skal ikke behandles da dette er et nytt lovforslag.
Følgende hadde ordet: Norulf Åmås, Ketil Kilhavn, Knut Wegner, Oddvin Storelv, Arnt R.
Aaknes, Sissel Storelv, Morten B. Wilmann,

Forslag nr. 2 – Fra Moss Bueskyttere
NBF’s Sportsutvalg velges på Tinget. Utvalget skal bestå av
fem medlemmer og to varamedlemmer. Ett av medlemmene skal
sitte i NBF’s styre.
Begrunnelse:
Dette utvalget er så viktig at det bør velges på Tinget.
Utvalgets primære oppgave er å ta ut skyttere til
satsingsgrupper, og etterpå følge opp at kriterier lagt til
grunn blir fulgt opp av både den enkelte og hele grupper som
er tatt ut – slik det fungerer også i dag.
Ved å velge utvalget på Tinget kan det få en større geografisk
spredning. Kritikk kan heller ikke rettes direkte inn mot
forbundsstyret, og ved påstander/kritikk om inhabilitet kan
vara-medlemmene tre inn.
Et medlem av utvalget i NBF’s styre vil sikre toveiskommunikasjonen mellom Sports-utvalget og forbundsstyret.
I dag består utvalget av president, to visepresidenter samt to
medlemmer som velges av
styret.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyrets flertall (6-1) går imot forslaget. Tinget
velger et styre som er ”konstitusjonelt” ansvarlig for bl.a.
toppidretten og forbundets økonomiske disposisjoner.
Sportsutvalget er styrets ”forlengede arm” og sorterer løpende
under den/de styremedlemmer
som tildeles det politiske ansvaret for toppidretten.
Tinget må ha tillit til at Styret forvalter denne oppgaven i
tråd med de retningslinjer Tinget selv gir gjennom
handlingsplaner og elitemeldingen.
Forslaget ble trukket av Moss Bueskyttere.
Følgende hadde ordet: Torgeir Runden

Forslag nr. 3 – Fra Kristiansand Bueskyttere
NBF’s Sportsutvalg.
1.
Sportsutvalget i NBF skal bestå av fem medlemmer og to
varamedlemmer, maksimum ett av medlemmene skal sitte i NBF’s
styre. Styret velger representanter etter innmelding av
kandidater fra kretser/regioner (tilsvarende).
2.
Det skal være maksimum én representant fra hver region og
dersom det er nødvendige kandidater, skal geografisk spredning
av medlemmene vektlegges.
3.
Sakslister til møter i Sportsutvalget sendes til
kretser/regioner/klubber om mulig to uker før møtet, slik at
det er mulig å komme med innspill.
Begrunnelse:
Sportsutvalget skal være bindeleddet mellom NBF sitt styre,
kretser/klubber og utøvere iflg. sportslig satsing/utvikling.
For å sikre en god demokratisk prosess er det viktig at flere
får anledning til å delta i debatten om utvikling av
buesporten i Norge. Slik det er i dag blir debatten om
utviklingen av norsk buesport svært begrenset og
regioner/kretser/klubber får liten anledning til å delta i
denne. Slik det er nå, oppleves debatten som svært lukket og
det er vanskelig for kretser og klubber å komme med innspill.
Siden hele presidentskapet sitter i Sportsutvalget vil det
også i praksis bety at saker behandlet i utvalget vanskelig
kan få en ny, bred og uhildet debatt i NBF’s Styre. Når mange
sitter både i NBF’s styre og i Sportsutvalget, kan det fort
oppstå habilitetsproblemer dersom saker behandlet i

Sportsutvalget må opp på nytt i NBF’s styre. Særlig gjelder
dette, slik som i dag, at NBF’s president sitter i utvalget.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styrets flertall (6-1) går imot forslaget. Til dels kan det
henvises til kommentarene under forslag nr. 2 ovenfor.
Forslaget ser ut til å basere seg på en misforståelse vedr.
Sports-utvalgets formelle plassering; det er – som nevnt – kun
et ”hjelpemiddel” for Styret som etter vår mening må ha
ansvaret i Tingperioden, i tråd med våre lover.
Vi tror også den skisserte prosessen vil fungere ”tregt” og
”omstendelig” i praksis, dog vil vi gjerne si at innhenting av
forslag fra kretser og regioner på kandidater til utvalget
ikke er noe nytt, og kan bli vel så viktig i tiden fremover da
vi både må sikre faglig kvalitet og i møte-komme bestemmelsene
om kjønnsbalanse.
Sandefjord BS kom med et endringsforslag:
Sportsutvalget skal bestå av fem 5 medlemmer. Ett 1 medlem
velges av NBF sitt Ting, fire 4 medlemmer oppnevnes av NBF
sitt styre. Kandidater som rammes av NIF sin §2-7 kan ikke
velges eller oppnevnes. Ved innhabilitet skal medlemmet tre
ut av utvalget.
Dette er et lovendringsforslag, må evt. behandles på neste
ting.
Forslaget fra Kristiansand BS falt mot 10 stemmer.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Vigdis Landskaug,

Forslag nr. 4 – Fra Gjesdalbuane
Ved elektronisk publisering skal Norges Bueskytterforbund
forholde seg til den til enhver tid gjeldende
referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor.
Begrunnelse:
Begrunnelsen blir den samme som for etableringen av
referansekatalogen, det vil si (kort utdrag) ”å bedre
samhandlingen mellom IT-systemer”, ”redusere bindinger til
enkelt-leverandører” og ”å bidra til likebehandling og
inkludering av alle innbyggere”.
Alle statlige virksomheter skal forholde seg til
referansekatalogen fra 1/1-2010, og den anbefales for kommunal
sektor. Den inneholder både obligatoriske standarder og
anbefalte standarder.
Mer informasjon om referansekatalogen finnes på Fornyings- og
administrasjons-departementet sine nettsider;
http://www.regjeringen.no/referansekatalogen.

Forbundsstyrets kommentarer:
Norges Bueskytterforbund er knyttet opp mot Norges
Idrettsforbund på IT-sektoren og vårt overordnede organ har
vurdert forholdet til referansekatalogen, men som en aktør i
det private marked (NIF er ikke et offentlig organ i denne
sammenheng) har man hittil funnet det for kostnadskrevende å
forholde seg til denne.
I praksis vil ikke vårt forbund her kunne operere på egenhånd.
Styret går derfor enstemmig imot forslaget.
Forslaget falt mot 3 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Roar Jystad, Morten B. Wilmann, Helge Møller

Forslag nr. 5 – Fra Fredrikstad Bueskyttere
Kriterier for fastsetting av krav endres til å få et formål om
at poengkrav til representasjon i mesterskap skal settes på et
nivå som bidrar til å motivere til ekstra innsats for å oppnå
kravet for en større andel av utøverne i toppskiktet i Norge.
Det ligger i forslagets natur at kravnivået kontinuerlig
vurderes i forhold til det gjeldende nivået i Norge til enhver
tid.
(Forbundsstyret gjør en bestemmelse om hvilket utvalg som tar
denne vurderingen).
Begrunnelse:
Dagens praksis med fastsetting av poengkrav til mesterskap
baserer seg på poengnivå for en gitt plassering i siste
relevante mesterskap.
Siden det til enhver tid rådende nivå i Norge ikke alltid står
i forhold til det minimum ønskede nivå for landslagsutøvere,
opplever vi at kravnivået i noen tilfeller kan virke mot sin
hensikt og se uoppnåelig ut (og derfor demotiverende).
Resultatet av dette kan være at utøvere i tidlig
utviklingsfase, uten forståelse/oversikt over sitt potensial,
”gir opp” fordi kravnivået ser ut til å ligge for langt unna.
Det kan også slå negativt ut ved at utøvere med potensial som
jobber systematisk og målrettet, ikke får med seg viktige
erfaringer gjennom representasjonsoppgaver på veil til å bli
topputøvere, ved at de ikke oppnår kravene til mesterskap.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forslaget som sådan er ikke egnet i vedtaks form. Ser vi på
intensjonen i forslaget, vil Styret henvise til fremlegget
knyttet til Retningslinjer for uttak til
representasjonsoppgaver som vi mener er i tråd med den
intensjonen.

Vi anbefaler derfor at forslaget blir trukket tilbake.
Sandefjord BS har et endringsforslag:
Alle uttakskrav i Comp/Rec settes til poenggrense som
tilsvarer siste finaleplass i alle mesterskap unntatt VM
skive.
VM/EM Felt: 16 plass fra siste mesterskap.
VM/EM inne: 32 plass fra siste mesterskap.
Poengkravet til VM skive settes til 64 plass fra siste VM
skive.
Begge forslagene trekkes, da de står i elitemeldingen som
allerede er vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten Bøe, Johny Sandbæk, Helge Møller, Morten B. Wilmann,
Terje Pettersen,

Forslag nr. 6 – Fra Forbundsstyret
Nytt vedtak:
For å kunne delta på norske representasjonslag må utøver ha
norsk pass.
Begrunnelse:
Regulering av spørsmålet om ”tilhørighet” for deltakelse på
norske landslag.
Forbundsstyrets kommentarer:
Det er selvsagt ikke vanlig at Styret kommenterer eget
forslag, men i etterkant av behandling hos vår lovkomité, har
Styret mottatt nye informasjoner knyttet til det å inneha
norsk pass.
Det fremmes derfor følgende endringsforslag:
”Utlendinger som ansees å være fastboende i Norge og som er
medlem av norsk klubb tilsluttet NBF, kan delta på norsk
representasjonslag i bueskyting. For å kunne ansees som "fastboende", må vedkommende ha bodd i Norge i minimum 3 år.
Styret i NBF kan dispensere fra kravet om 3 år i særtilfeller
der det ansees som rimelig, f.eks. i tilfelle vedkommende har
måttet flykte fra sitt eget land eller lignende.
I tillegg må det innhentes tillatelse fra bueskytterforbundet
i det land der utøveren har sitt statsborgerskap – i tråd med
FITA’s bestemmelser.”
Sandefjord BS kommer med endringsforslag:
Alle medlemmer som oppfyller NIF sine lover og FITA sitt
regelverk kan representere Norge i bueskyting i internasjonale
konkurranser.

Sandefjords forslag falt mot 17 stemmer.
Styrets endringsforslag ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: JohnySandbæk, Kjetil Kilhavn, Jan Erik Ellingsen, Vigdis Landskaug,
Morten B. Wilmann,

Forslag nr. 7 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – art. 101 – stevner.
Innledningen skal lyde: For å oppnå approbasjon for rekorder,
ferdighetsmerker og opp- og nedrykkskrav, må stevnet avvikles
etter NBF’s regler. I tillegg til arrangerende klubbs
medlemmer skal det sendes… etc.
Begrunnelse:
Approbasjonen spesifiseres her som nevnt, fordi vi har andre
stevner på terminlisten som også er ”approbert”, men som ikke
skytes etter våre regler.
(Eks. Krystallstevnet i
Stavanger).
Terminlisteførte stevner registreres dog bl.a. for
stevneavgift, krav til resultatlister etc.
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 8 - Fra Laugen Bueskytterklubb
Forslag nr. 9 – Fra Surnadal Idrettslag,
bueskyttergruppa
FITA’s internasjonale regelverk for 3D-skyting benyttes i
Norge.
Begrunnelse:
Selv om dagens tradklasse fungerer bra, så ekskluderer den
trad-skyttere som ønsker å benytte alu- og karbonpiler.
Innføring av instinktiv- og langbuedivisjon vil kunne
involvere en større gruppe av dagens trad-skyttere, samt gjøre
det enklere å konkurrere utenlands.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget.
Et vedtak som
nevnt tar ikke høyde for de komplikasjoner dette medfører i
forhold til klasseinndeling ved norske mesterskap,
ekskludering av recurvedivisjonen og hensynet til de historisk
orienterte trad-skytterne.

Derimot imøteser Styret gjerne arrangementer i tråd med det
internasjonale reglementet og tar sikte på en offisiell
oversettelse av det internasjonale reglementet for et slikt
formål, da vi ønsker å delta i internasjonale mesterskap som
har noen andre regler enn Norge.
Forøvrig kan skyttere som ønsker å benytte aluminiumspiler,
delta i barebow-klassen.
Forslaget falt mot 7 stemmer.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 10 – Fra Gjesdalbuane
Divisjonen ”Tradisjonell” endres til en ren langbuedivisjon
som følge FITA sitt reglement for langbueskyttere sitt utstyr
i 3D-skyting.
Begrunnelse:
Det finnes internasjonale regler for langbuer. Disse gjelder
riktignok ikke i alle konkurranse-formene i FITA, men det er
naturlig å adoptere disse reglene. Den viktigste forskjellen
fra våre regler i dag er at recurvebuer forbys, fordi strengen
kun skal berøre buelemmene i strengnockene.
Etter endringen vil vi ha tre rendyrkede divisjoner basert på
buetype, samt en divisjon for jegere. Inntil videre har vi i
tillegg anakronismen barebow som representerte ”det enkle” før
divisjonen tradisjonell ble innført.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget. Vi oppfatter
dagens trad-klasser å være i møtekommende over for
grupperinger som ellers ikke ville finne seg til rette under
en samlet ”bueskytter-paraply”.
Imidlertid er Styret innstilt på å se nærmere på
utstyrsreglene for om mulig å få til en bedre samkjøring av
regelverkene knyttet til utstyr, og kanskje også få avklart
uklarheter i vårt regelverk knyttet til trad-divisjonen.
Forslaget falt mot 2 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Bjørn Omholt, Sissel Storelv, Barbro Lund, Knut
Neergaard, Per Bolstad,

Forslag nr. 11 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
A. Ved innendørsskyting gjøres skivetypen valgfri på
innledende skyterunder.

Alternativt (hvis forslag A ikke godkjennes)
B.
Det skytes på senter-skiver i all innendørsskyting (både
innledende og finaler).
Begrunnelse:
UBK foreslår at det på innledende skyterunder blir ”like”
blinker. Dvs skytter melder ved påmelding sitt ønske om å
benytte eks. 40cm eller 40cm Las Vegas. Begge blinker er like
store bortsett fra at på Las Vegas er det 3 stk. spot-blinker
istedenfor én stor blink, det vil med andre ord ikke bli
utfordringer med hensyn til plass på matta..
Nivået på skytingen i mange klasser økes nå jevnlig og
”dessverre”; mange gode skyttere ødelegger piler på dette på
vanlig 40cm. På treningen forut til NM foregår det også en
tilvenning og mange utøvere ødelegger mange piler da de
”skytes i hverandre”.
Unntak fra forslaget blir Trad-klassen inntil 60cm Las Vegasblinker blir laget..
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget. Man ser på et
norgesmesterskap som en massemønstring (noe man ser av
deltakerantallet) og da bør man gi en god mulighet til trivsel
for alle i innledende skyting. Våre 40cm skiver (recurve)
ivaretar denne ideen. Vi tror også at skyttere i vanlige
stevner vil foretrekke å forholde seg til skiver man er kjent
med.
Forslaggstilleren peker dessuten selv på et problem knyttet
til 60cm skiver.
For ordens skyld nevner vi at de triangulære senterskivene er
lovlige skiver, og en arrangør har anledning til å benytte
disse, noe som i tilfelle bør nevnes i stevnets innbydelse.
Ullensaker kom med endringsforslag:
Ved innendørsskyting gjøres skivetype 40 cm / 40 Las Vegas
valgfri for skytter i innledende skytrunder i NM. Gjelder
recurve klassen som benyyter 40 cm skive.
Forslag B utgår.
Endringsforslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Knut Wegner, Morten Bøe, Morten B. Wilmann,
Bjørn Omholt, Jon-Arne Storelv,

Forslag nr. 12 Forslag nr. 13 bueskyttergruppa

Fra Laugen Bueskytterklubb
Fra Surnadal Idrettslag,

Det gjøres et unntak fra FITA-reglene om utstyr;
strengdempere tillates ved konkurranser i Norge.
Begrunnelse:
Vi ønsker at strengdempere skal bli tillatt fordi vi anser det
å være en naturlig del av buen. Strengdempere gir ingen
”presisjonsgevinst”, men skåner buen og gjør at man får en mer
behagelig skyteopplevelse. Vi foreslår videre at NBF fremmer
forslag overfor FITA om at dempere også skal bli tillatt
internasjonalt.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget, da vi i de fleste
sammenhenger prøver å nærme oss de internasjonale reglene. Vi
tror ikke at egen, nasjonal løsning på en utstyrsspesifikk
detalj er veien å gå.
Forslaget avvises da det allerede finnes i FITA reglementet.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 14 – Fra Klepp Bueskyttere
Poengsonene i compound innendørs endres fra liten tier til hel
tier, og det markeres X slik som i utendørsrundene.
Begrunnelse:
Dagens poengsummer med en ”kjempestor nier” viser liten
forskjell mellom skyttere som i hovedtrekk skyter nær linjen
mellom ni og ti, og linjen mellom ni og åtte. Det er også
pedagogisk uheldig å telle poeng ulikt ute og inne, på skiver
som er like for compound og recurve. Skyttene står i dag side
om side og skriver scorekort for hverandre og det er
forvirrende med ulik tellemåte.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget. Dette er kjente
problemstillinger, men bueskytterverdenen – også i Norge – har
benyttet ”stor nier” for compound i en årrekke uten at dette
har skapt de helt store problemene.
Vi ønsker fortsatt å holde oss mest mulig i overensstemmelse
med internasjonale regler, som i denne sammenhengen er laget i
første rekke for å forhindre at det blir mange skyttere med
full score – særlig i finaleskyting.
Forslaget falt mot 4 stemmer.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 15 – Fra Hvaler Idrettslag,
bueskyttergruppa
Endring av premiering ved stevner:
Det utdeles én premie på 3 deltakere, 2 premier på 4
deltakere, men kun 3 premier uansett antall deltakere utover 4
deltakere. (Deltaker = påmeldt skytter).
For skyttere under 13 år skal alle ha premier i henhold til
bestemmelsene om barneidrett (slik det er i dag).
Begrunnelse:
Vi mener at å premiere 1., 2. og 3. plass er gjengs i de
fleste idretter og burde holde også hos bueskytterne. Det er
allment akseptert at det kun er de tre beste som får premie.
Utgiftene til premiering vil på store arrangementer også kunne
bli mindre.
Hvaler IL trekker sitt forslag til fordel for NBFs
endringsforslag under forslag 16.
Klepp BS har endringsforslag:
Det innføres ¼ premiering. Det utdeles en premie inntil 4
deltakere, to premier ved 5-8 deltakere, tre premier ved 9-12
deltakere, fire premier ved 13-16 deltakere osv. I minijunior
og 10-årsklassen skal alle premieres.
Dette forslaget ble trukket av Klepp BS.

Følgende hadde ordet: Barbro Lund, Kjetil Kilhavn, Per Bolstad, Pål Vik-Strandli, Norulf
Åmås, Bjørn Omholt, Johny Sandbæk,

Forslag nr. 16 – Fra Ås Bueskyttere
Reglene for premiering endres for klassene C1, R1, T1, C2 og
R2 slik at man følger vanlige regler for premiering ved få
deltakere, men det settes et tak på tre premier, slik at
premieringen i de nevnte klassene blir inntil tre premier.
Begrunnelse:
Kostnadene til premiering er blitt så store at det er
vanskelig å arrangere stevner og gå med overskudd, særlig
innendørs på grunn av halleie. Ved å sette et maksimum antall
premier på klasser med erfarne skyttere, vil ikke dette gå ut
over deltakelsen.
Forbundsstyrets kommentarer (til forslag 15 og 16):

Et enstemmig forbundsstyre går inn for reduksjon i antall
premier, men ønsker å ”skjerme” norske mesterskap som man
anser som en ”massemønstring”, der premiene som regel gir en
høyere status.
Vi legger derfor fram følgende endringsforslag:
”Med unntak for NM utdeles det
klasse. Det utdeles én premie
ved 4-8 deltakere og 3 premier
(Deltaker = påmeldt skytter).
skal alle premieres”.

maksimalt tre premier i en
inntil 3 deltakere, 2 premier
ved 9 deltakere og flere.
I minijunior- og 10-årsklassen

Klepp BS har endringsforslag:
Det innføres ¼ premiering, men med unntak av NM kan arrangør
velge å avgrense antall premier i hver klasse til 3. Det
deles ut en premie inntil 4 deltakere, to premier ved 5-8
deltakere, tre premier ved 9-12 deltakere, fire premier ved
13-16 deltakere osv. I minijunior og 10-årsklassen skal alle
premieres.
Klepp BS endringsforslag falt mot 17 stemmer.
Vestviken BR har endringsforslag:
Klassene 1 og 2 i alle divisjoner unnlates fra regelen om
antall premier. Arrangør står fritt til å premiere disse
klassene.
Vestviken BR endringsforslag falt mot 11 stemmer.
NBFs endringsforslag:
Se over
NBFs endringsforslag falt med 34 mot og 27 for.
Ås BS trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for NBFs
endringsforslag.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Per Bolstad, Norulf Åmås, Bjørn Omholt, Knut
Wegner, Knut Neergaard, Morgen B. Wilmann

Forslag nr. 17 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – art. 101 D – avsnitt VI b)
Siste avsnitt om dommernes rangering strykes.
Begrunnelse:
Bestemmelsen er ”overårig”. Våre dommere skal i prinsippet ha
samme standard, og i dag oppnevnes gjerne hoveddommer lang tid

i forkant, før den endelige sammensetningen av dommere blir
fastsatt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 18 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art 101 E – nytt punkt.
Det skal erlegges en deltakeravgift til krets- eller
regionsleddet for terminlisteførte stevner i det området
stevnets arrangør hører hjemme. Avgiftens størrelse
fastsettes av Forbundsstyret. I områder uten krets- eller
regionsledd tilfaller avgiften NBF.
Begrunnelse:
Bestemmelsen har vært gjeldende i mange år, men har ikke fått
sin formelle forankring gjennom vedtak på Tinget etter at det
ble vedtatt at avgiften som hovedregel skal tilfalle kretseller regionsleddet.
Vestviken BR har endringsforslag:
Det skal erlegges en deltakeravgift til krets- eller
regionsleddet for terminlisteførte stevner i det området
stevnets arrangør hører hjemme. Avgiftens størrelse
fastsettes av Forbundstinget. I områder uten krets- eller
regionsledd tilfaller avgiften NBF.
I områder der det er krets- eller regionsledd kan disse endre
denne avgiften dersom de finner dette formålstjenlig. En slik
endring må skje på krets- eller regionsleddet sine årsmøter.
Dette er nytt forslag som ikke kan behandles på tinget.
Sandefjord BS har endringsforslag:
Det skal erlegges en deltakeravgift til krets- eller
regionsleddet for terminlisteførte stevner til den kretseller region stevnets arrangør hører til. Avgiftens størrelse
fastsettes av NBF sitt Ting. I tilfeller der arrangør ikke
tilhører krets- eller regions tilfaller avgiften NBF.
Endringsforslaget til Sandefjord BS ble vedtatt.
Tinget må så fastsette avgiften (som pt. er kr. 20,-)
Forslag på å fortsette med dette beløpet de neste to år.
Avgiftsforslaget ble vedtatt.

Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Johny Sandbæk, Pål Vik-Strandli, Johan K. Enoksen,
Sissel Storelv, Paul H. Paulsen, Per Bolstad, Knut Wegner, Morten B. Wilmann,

Forslag nr. 19 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 101 F – IV.
Skal lyde: Dersom et terminlisteført stevne avlyses, skal NBF
har skriftlig beskjed senest 10 dager etter at stevnet skulle
ha vært avholdt. Dersom denne fristen ikke overholdes,
erlegges et gebyr på kr. 500,-.
Begrunnelse:
Endringen er sammenfallende med tidspunkter og avgifter under
art. E-I, og burde vært vedtatt samtidig med endringen i den
paragrafen i sin tid.
Forslaget ble vedtatt.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Vigdis Landskaug,

Forslag nr. 20 – Fra Forbundsstyret
Endring av aldersklasser og skyterunder for ungdom.
I)
De internasjonale aldersbestemmelsene for juniorer og
kadetter, hhv ut det kalenderår de fyller 20 og 17, innføres i
Norge.
II)
Likeledes innføres de respektive internasjonale
skyterunder for disse klassene;
Herrer jr. - seniorrunde (maks 90m)
Damer jr. - seniorrunde (maks 70m)
(I tråd med
gjeldende bestemmelser)
Kadett gutter - senior damerunde (maks 70m)
Kadett jenter - kadettrunde (maks 60m)
III) For yngre kadetter innføres en ny klasse i norske
mesterskap, der det skytes de nåværende kadettdistanser (maks
40m).
IV)
De øvrige detaljer knyttet til klasser, skyterunder og
alder overlates til Forbundsstyret.
Begrunnelse:
Endringen av alderen for juniorer og kadetter internasjonalt
begrunnes i et forsøk på å gjøre overgangen fra ungdom til
voksen noe enklere, for dermed å bidra til å redusere
frafallet fra idretten i den fasen. Vi støtter denne tanken.
I samtaler med de øvrige nordiske landene, ser disse
endringene også ut til å få allmenn tilslutning for nordiske
ungdomsmesterskap.

I tillegg gir det våre lovende ungdomsskyttere et mer relevant
tilbud med tanke på internasjonal deltakelse (samme
skyterunder nasjonalt som internasjonalt).
Man har tenkt seg følgende aldersklasser:
Junior fra det kalenderåret man fyller 18 og ut det
kalenderåret man fyller 20
Kadett fra det kalenderåret man fyller 16 og ut det
kalenderåret man fyller 17
Y.kadett - fra det kalenderåret man fyller 14 og ut det
kalenderåret man fyller 15
Sandefjord BS har endringsforslag:
De internasjonale, FITA sine aldersbestemmelser innføres i
Norge. FITA sitt regelverk for skyterunder/avstand brukes for
de aldersbestemte klasser.
Endringsforslaget falt mot 6 stemmer.
Forslaget til forbundsstyret ble vedtatt
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Johny Sandbæk, Heidi Bjelland, Sissel Storelv,
Bjørn Omholt, Kjetil Kilhavn, Kjetil Johnsen, Per Bolstad, Knut Wegner, Pål Vik-Strandli,

Forslag nr. 21 – Fra Gjesdalbuane
Divisjonen ”barebow” avvikles i Norge med virkning fra 31/122012.
Begrunnelse:
Divisjonen er en overlevning fra den tid da det fantes to
divisjoner, en fristildivisjon der buen kunne utstyres med
sikte, draglengeindikator og stabilisatorer med mer, og en
divisjon for bar bue som representerte den mest opprinnelige
formen for bueskyting.
Siden den gang har vi fått en ny fristilsdivisjon (compound)
der man har lov å bruke en ny buetype, avtrekker med mer, den
opprinnelige fristildivisjonen er beholdt som ”olympisk”
divisjon, og vi har ikke minst fått divisjonen tradisjonell
der også andre deler av utstyret enn buen skal være mer i tråd
med den opprinnelige formen for bueskyting..
Etter endringen vil vi ha tre rendyrkede divisjoner basert på
buetype, samt en divisjon for jegere. Skyttere som i dag
konkurrerer i barebow-divisjonen, må velge om de vil skyte med
moderne eller tradisjonelt utstyr. Avvikling av en divisjon
kan av hensyn til aktive skyttere ikke skje over natten, og
det er derfor forslaget gis virkning fra utgangen av det året
neste forbundsting avholdes. Man vil derfor ha muligheten til
å utsette eller avlyse avviklingen på neste forbundsting.

Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget. Barebow-klassen
er en internasjonal klasse og en forutsetning for våre
muligheter til å stille lag i internasjonal feltskyting,
samtidig som den nå kan fange opp noen trad-skyttere som
ønsker å benytte utstyr som ikke faller inn under trad- eller
langbuereglene (for eksempel aluminiumspiler).
Forslaget falt mot 2 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Per Bolstad, Knut Neergaard,

Forslag nr. 22 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
10-årsklassen endres til ”Rekruttklassen”.
Begrunnelse:
Jfr. NIF’s barneidrettsbestemmelser, som vil definere den
nedre aldersgrensen. Forslaget innebærer ikke at alle klubber
må åpne for yngre utøvere, men at de som ønsker og føler at de
har kompetansen til det, skal ha muligheten til å gi yngre
utøvere muligheten til å vokse og konkurrere når de har
tilstrekkelige ferdigheter til det. Konkurransedeltakelse må
da være i hht NIF’s regler. I en stadig sterkere kamp om
talenter så må vi kunne gi utøverne et tilbud som appellerer
til dem.
Ullensaker BK kom med endringsforslag:
10-årsklassen endres til Rekruttklassen og at NBF følger NIFs
Barneidrettsbestemmelser.
Endringsforslaget falt mot 11 stemmer.
Det ble så stemt over det opprinnelige forslaget til
Ullensaker BK. Denne falt mot 2 stemmer.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Morten B. Wilmann, Bjørn Omholt, Jon H. Width,
Sissel Storelv, Kjetil Kilhavn,

Forslag nr. 23 – Fra Tustna Idrettslag,
bueskyttergruppa
Nedre aldersgrense i ”10-årsklassen” blir 6 år.
Begrunnelse:
Barneidrettsbestemmelsene gir barn rettigheter og
begrensninger. Disse kan det ikke gis dispensasjon fra. Der
står det i punkt 2 a; ”Barn kan delta i lokale konkurranser og
idrettsarrangement fra de fyller 6 år”.

Vi mener det er en selvfølge at NBF følger
barneidrettsbestemmelsene, og at en ikke kan nekte de fra 6-9
år å delta på lokale konkurranser. Det må være klubbens
trenere/ledere som har ansvaret for at alle skytterne som
deltar på stevner, er klare og forberedt for det.
Forbundsstyrets kommentarer (til forslag 22 og 23)
Det er momenter som taler både for og imot forslagene, og
Forbundsstyret er delt (3-3) i spørsmålet og gir derfor ingen
anvisninger.
Forslaget ble trukket av Tustna IL.
Følgende hadde ordet: Jon H. Width

Forslag nr. 24 – Fra Gjesdalbuane
Divisjonen ”tradisjonell” får samme klasseinndeling som
divisjonene ”recurve” og ”compound” både i ordinære
konkurranser og i mesterskap.
Begrunnelse:
Et tilsvarende forslag ble fremlagt for NBF-tinget 2008 og
ikke behandlet (det ble stemt over uten debatt). Begrunnelsen
til forslaget inneholdt en del statistikk som ikke gjentas
her, men utviklingen siden den gang har fortsatt i retning av
at tradisjonell divisjon på mange stevner er den største
divisjonen i antall deltakere, og i enda flere tilfeller er
nest største divisjon.
Forslaget er ikke begrunnet i en tro på at antall klasser øker
antall skyttere, men i en overbevisning om at likebehandling
er rett dersom det ikke finnes spesielle grunner som tilsier
noe annet. Det finnes ingen spesielle grunner som tilsier at
skyttere med langbue ikke skal ha samme klasseinndeling som
skyttere med trinse- eller recurvebue.
Forslaget falt mot 17 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Sissel Storelv, Johny Sandbæk, Knut Wegner, Barbro
Lund, Bjørn Omholt,

Forslag nr. 25 – Fra Hvaler Idrettslag,
bueskyttergruppa
Tradisjonell divisjon utvides med klasse T2.
Begrunnelse:

Dagens inndeling fungerer, men vi mener at ved å innføre T2
vil vi tilnærme oss andre divisjoner hvor man må skyte seg opp
i nivå. Dette vil være motiverende for tradisjonelle
skyttere.
Forbundsstyrets kommentarer (til forslag 24 og 25):
Et enstemmig forbundsstyre mener det er riktig med en
utvidelse basert på antall deltakere i trad-divisjonen, men
mener at en skrittvis utvikling vil være mest korrekt for
dermed å unngå for mange klasser med få deltakere. Således
anbefaler Styret forslaget fra Hvaler IL i denne omgang.
Tinden BK har endringsforslag:
Tradisjonell divisjon utvides med klasse T2 og klasse T5.
Klasse T2 blir høyeste klasse for damer ved skiveskyting (jfr.
reglene for recurve og compound).
Endringsforslaget til Tinden BK ble vedtatt med 42 stemmer
for. Dette gjør at Hvaler IL’s opprinnelige forslag faller
bort.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Sissel Storelv, Johny Sandbæk, Knut Wegner, Barbro
Lund, Bjørn Omholt,

Presisering om at all reglementsforslag på klasser og
skyterunder som vedtas på dette ting gjelder fra
01.01.2011.
Vedtatt.

Forslag nr. 26 – Fra Tustna Idrettslag,
bueskyttergruppa
Ny skyterunde for innendørsskyting:
Det skytes 30 piler og deretter skytes det finaler om alle
plasseringer. Det skytes 12 piler i finalerundene.
Begrunnelse:
Man ønsker å få mer finaleskyting. På grunn av at det kan
være lang reisetid til stevnene, kan det å skyte finaler føles
som en belastning. Vi ønsker derfor en skyterunde der det
skytes 30 piler innledende for så å starte med finalene. Det
presiseres at det skal skytes finaler om alle plasser i denne
skyterunden.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget da man ønsker å
forholde seg mest mulig til internasjonale runder. En runde
som nevnt vil bli vanskelig å håndtere med tanke på uttak til
internasjonale mesterskap innendørs.

Utover dette er Styret enig i at det skytes for lite finaler i
Norge, og oppfordrer til finaleskyting på de internasjonale
runder vi har.
Forslaget falt mot 13 mot.
Følgende hadde ordet: Jon H. Width,

Forslag nr. 27 – Fra Moss Bueskyttere
Klassene T1 og T4 bør skyte de samme distanser som klassene
R4, C4, BB1 og BB4.
Begrunnelse:
Nevnte klasser skyter i dag samme runder som Minijunior. Det
vil si at en Mini Trad (ikke klasse i dag) skyter samme
avstander som voksne, junior og kadetter. Det bør være
forskjell, og derfor mener vi at T1 og T4 bør flyttes opp en
klasse.
Tabellene for avstander står i Regelverk B – side 8.
Forbundsstyrets kommentarer:
nedenfor.

Se Styrets eget forslag

Tinden BK har endringsforslag som gjelder forslag 27 og 28:
T1 skyter samme distanse utendørs som klasse R/C4 (yngre
kadett).
Klasse T2 og T4 skyter samme distanse som klasse R/C5 (mini).
På NM skyter herrer 40m og damer og kadett 25m.
Forbundsstyret får fullmakt til å fastsette distanser utendørs
og evt. skivestørrelser innendørs for T5.
Tinden BKs endringsforslag ble vedtatt med overveldende
flertall.
Det opprinnelige forslaget bortfaller.
Følgende hadde ordet: Sissel Storelv, Bjørn Omholt, Jan Erik Ellingsen,

Forslag nr. 28 – Fra Forbundsstyret
Endring av distanser i klasse T1 ved utendørsskyting; T1
skyter samme distanser som kl. 4 (yngre juniorer).
Begrunnelse:
Man finner det riktig å skille T1 fra T4 med hensyn til
skyterunde.

Forslaget bortfaller grunnet vedtatt endringsforslag fra
Tinden BK under forslag 27.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 29 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 102D – I og II
Henvisningen til ”FITA-runde” strykes.
Begrunnelse:
Betegnelsen ”FITA-runde” er ikke helt spesifikk og er heller
ikke nødvendig i denne sammenhengen. Endringen er av formell karakter og innebærer ingen
praktisk endring.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 30 – Fra Ås Bueskyttere
Det noteres ikke norske rekorder i kadettklassene.
Begrunnelse:
Vi ser at aldersstrukturen stadig er i endring og det virker
lite stimulerende å ”arve” rekorder satt av skyttere som var
eldre enn de som nå skal kjempe med rekorder. Dessuten blir
det enklere å følge opp endringer internasjonalt. I tillegg
tror vi at fjerning av rekorder vil stimulere skyttere til å
melde seg opp i klasser når de poengmessig er modne for det,
istedenfor å bli stående i sin aldersbestemte klasse for å
sette rekorder. Dette vil gi en sunn utvikling og øke
sjansene for å lykkes internasjonalt for de som sikter mot
dette nivået.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styret går imot forslaget (4-3), og flertallet mener at
rekorder er stimulerende for mulige talenter. Man bør bruke
andre virkemidler for å stimulere de beste til å forsøke seg i
høyere klasser.
Moss BS har endringsforslag:
Moss BS trakk sitt forslag.
Akershus/Oslo BK har endringsforslag:
Akershus/Oslo trakk sitt forslag.

Tinden BK har endringsforslag.
Saken oversendes forbundsstyret.
Tinden BKs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Ås BS trakk sitt forslag.
Følgende hadde ordet: Robert Landskaug, Jan Erik Ellingsen, Inger Edvardsen, Kjell A.
Øgaard, Tom Kristiansen, Heidi Bjelland, Pål Vik-Strandli, Kjetil Kilhavn, Vigdis Landskaug,
Morten B. Wilmann, Sissel Storelv,

Forslag nr. 31 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – art. 104 B – II
Ved krav om rekord skal scorekortet være underskrevet av
skytter, scorer (medskytter) og et styremedlem fra
arrangørklubben.
Begrunnelse:
Endringen innebærer at kun ett styremedlem er tilstrekkelig
for attestasjon av norsk rekord, og dette innebærer en
forenkling av administrative rutiner hos stevnearrangør.
Gjelsdalbuane kom med endringsforslag:
Ved krav om rekord skal scorekortet være underskrevet av
skytter, scorer (medskytter) og dommer.
Endringsforslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
Forbundsstyrets forslag bortfalt.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Bjørn Omholt, Johny Sandbæk, Njål Åmås,

Det ble tatt pause i tingforhandlingene, og Grete Johansen fra
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) holdt en presentasjon
av denne organisasjonen som NBF og er medlem av.
SFF er en interesseorganisasjon for særforbund. Ble stiftet
november 2009, og har 45 av 54 særforbund som medlemmer.
SFF er medlem av NIF.
Skal bedre samarbeid mellom særforbund i politiske saker, og
samordne søknader/høringer for disse.
Ønsker å endre sammensetning på idrettstinget.
SF har 75 repr. IK har 75 repr. Idrettsstyret 13 stemmer på
tinget. Med denne fordelingen kan lovforslag bli blokkert.
Uoversiktlig organisering, udemokratisk, de org.ledd som er
ansvarlig for norsk idrett får liten innflytelse på tinget.

Jobber med denne saken, og ønsker å få til et ekstraordinært
idrettsting før jul med denne saken på agendaen.
Idrettsstyret er i dialog med IK/SF om at SF får 2/3 av
stemmene på tinget. Styret i SFF avventer dette.
Målet er å komme frem til en løsning i god tid før
idrettstinget 2011.
Tingforhandlingene ble så tatt opp igjen.

Forslag nr. 32 – Fra Ås Bueskyttere
Minimumsantall ved NM
For seniorklassene skal det være minimum 4 deltakere for at
det skal arrangeres NM for klassen.
For de aldersbestemte klassene skal det være minimum 2
deltakere for å kåre en mester.
Begrunnelse:
Det bør være reell konkurranse for å kåre en mester. I de
aldersbestemte klassene vil det alltid være mulig å skyte i
sin opprinnelige klasse selv om det bare er én deltaker.
Men
man blir da ikke kåret til mester. Dersom det er mulig ut fra
utstyr etc. anbefales de å melde seg opp en klasse i disse
tilfellene.
For seniorer bør det være minimum 4 deltakere for i det hele
tatt å arrangere et NM for klassen. Dette vil heve statusen
på mestertittelen og forhåpentligvis motivere til bedre
deltakelse.
Forbundsstyrets kommentarer: Se Styrets eget forslag nedenfor.
Forslaget falt mot 5 stemmer.
Følgende hadde ordet: Robert Landskaug, Kjetil Kilhavn, Pål Vik-Strandli, Per Bolstad,
Bjørn Omholt, Johny Sandbæk,

Forslag nr. 33 – Fra Forbundsstyret
Norske mestertitler og vinnermedaljer utdeles bare dersom det
er minst to deltakere eller deltakende lag.
Begrunnelse:
Styret mener at det bør være en forutsetning for en tittel og
medalje at det er reell konkurranse. Samtidig mener man at det
er snarere flaut enn stimulerende å motta en gullmedalje for å
stille opp i motsetning til å beseire noen. Dessverre har vi
også eksempler på at titler og medaljer er utdelt på et svært
lavt nivå, uten konkurranse, noe som setter tittelen

”norgesmester” i et dårlig lys for dem som har ”kjempet og
vunnet” sine titler.
Vi vil imøtekomme deltakere i klasser med kun én deltaker på
følgende måte; gi tilbake-melding ved påmelding om situasjonen
og gi dem et valg om å stille i en annen klasse – om dette er
skyteteknisk mulig, om å kunne delta uten å oppnå tittel eller
medalje, eller melde seg av.
Forslaget falt mot 20 stemmer.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 34 – Fra Klepp Bueskyttere
Omskyting ved NM jakt, NM felt og NM Innendørs (sistnevnte vil
kun gjelde lag).
Ved poenglikhet om medaljer i norsk mesterskap hvor det ikke
avvikles finaleskyting, skal antall hjertetreff osv. være
bestemmende på samme vis som i resten av resultatlisten.
Står lag likt etter antall hjertetreff osv. dømmes det laget
best som har den utøveren med høyeste score. Ved likhet går
en videre til den neste beste på hvert av lagene, og står
lagene fortsatt likt, dømmes de like.
Begrunnelse:
Ved internasjonale mesterskap går skytterne først gjennom
kvalifiserings-, eliminasjons- og finalerunder. Poenglikheten
blir enkel og naturlig å avvikle fordi de involverte står på
plass med ustyret sitt og omskytingen blir bare en forlengelse
av finalen. Under avvikling av NM Jakt og NM Felt blir
konkurrentene ferdig med skytingen til ulik tid, og
omskytinger til dels lang tid eter på blir mer tilfeldig enn
ved å telle treff. Surt og kaldt høstvær er ikke uvanlig, og
skytterne bør kunne skifte til varmt og tørt tøy raskest
mulig. Det er også et poeng å gjøre deltakelse på NM mer
attraktivt ved å luke vekk unødige ”forsinkelser” som gjør
reiseplanlegging håpløs.
Forbundsstyrets kommentarer:
Et enstemmig forbundsstyre er enig i forslaget for nevnte
skyteformer, og i likhet med forslagsstilleren mener man at
skytternes mulige ventetid her veier tyngst.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 35 – Fra Klepp Bueskyttere
I lagkonkurransene under NM Innendørs og NM Skive opprettes i tillegg til den åpne klassen – en dameklasse i recurve og
compound. Laget består av de aldersklassene som skyter
seniorrunde (junior, senior og 50 +). Lagene nomineres på
forhånd.
Begrunnelse:
Ved å åpne for egne damelag stimuleres damene til større og
mer målrettet treningsaktivitet gjennom året. Klubbfølelsen
og samhørigheten bedres. Dette vil virke positivt på
aktiviteten og hjelpe klubbene til å øke antall aktive
skyttere.
Så lenge den åpne klassen opprettholdes vil små
klubber stimulere sine beste skyttere uansett kjønn som
tidligere. Med denne endringen vil større klubber stimulere
damene sine ved at de nå får mye større mulighet til å delta i
en reell lagkonkurranse.
Dette er også et viktig argument for rekruttering av nye
medlemmer, fordi når den enkelte klubb lokalt kan vise til
flere medaljer i NM, vil det berømmes både av lokal presse og
med oppmerksomhet fra kommunen.
Forbundsstyrets kommentarer:
Et enstemmig forbundsstyre går imot forslaget. Vår erfaring
er at de nye lagkonkurransene fungerer fint og har gitt
skyttere fra klasser med få deltakere en mulighet til å skyte
lagkonkurranse. Ytterligere lagkonkurranser for damer gir oss
flere mestere uten konkurranse, og erfaringen fra tidligere
viser at dette ikke bidrar til økt oppslutning av kvinner.
For øvrig klargjør ikke forslaget hvorvidt en kvinne gjennom
forslaget samtidig kan delta i åpen klasse og i kjønnsklasse.
Klepp BS kom med endringsforslag:
I lagkonkurransene under NM Innendørs og NM Skive opprettes i tillegg til den åpne klassen – en dameklasse i recurve og
compound. Laget består av de aldersklassene som skyter
seniorrunde (junior, senior og 50 +). Lagene nomineres på
forhånd, og en kvinne kan bare delta på ett lag i mesterskapet
(må velge mellom åpen klasse og dameklasse ved påmelding).
Endringsforslaget falt mot 10 stemmer.
Følgende hadde ordet: Njål Åmås, Kjetil Kilhavn, Knut Wegner, Kjell A. Øgaard, Heidi
Bjelland,

Forslag nr. 36 – Fra Gjesdalbuane
Langkonkurranser i Norgesmesterskap avholdes i klassene
”Herrer”, ”Damer”, ”Kadett gutter” og ”Kadett jenter” i de
forskjellige divisjonene. Lag i klassene ”Damer” og ”Herrer”
kan bestå av skyttere fra de tilsvarende klassene for skyttere
i juniorklassen, seniorklassen og aldersbestemte klasser for
eldre skyttere som skyter samme innledende runde.
Begrunnelse:
Et av de høyest prioriterte målene i NBF sin handlingsplan har
i mange år vært rekruttering av flere skyttere. Status i dag
er at innbyggerne i mange byer og tettsteder ikke kjenner til
at det finnes en lokal bueskytterklubb.
Det må derfor være
ønskelig med flere oppslag i lokal or regional presse.
Seier i et norsk mesterskap er en ypperlig anledning til å få
oppslag i pressen. Mange kommuner har i tillegg et årlig
arrangement der idrettsutøvere som har vunnet mesterskap, blir
hedret. Det vil altså være gunstig for et av våre høyest
prioriterte mål at vi får flere norgesmestere som kan gi oss
sårt tiltrengt publisitet.
Ved diskusjonen rundt forrige endring av klasseinndelingen var
et av hovedpoengene at vi hadde for mange mestere, og dette
ble av enkelte blåst opp til et kjempeproblem. Til det er det
å si at det kan diskuteres om det i det hele tatt er et
problem, og i så fall hvem det er et problem for.
Forslaget som fremmes anerkjenner at det for to år siden ble
gitt signal om at man ikke ønsker seg tilbake til sitasjonen
med åtte klasser pr. divisjon i lagkonkurransen. Dagens
situasjon med kun to klasser ansees dog ikke å være til fremme
for rekruttering og aktivitet. Sjansen til å kunne bli norsk
mester vil øke betydelig for de fleste av våre kvinnelige
skyttere dersom lagkonkurransene deles som foreslått og dette
antas å bidra til økt aktivitet både før, under og etter
mesterskapene. Det at en norsk mester bidrar til
rekrutteringen i skytterens hjemtrakter er det forhåpentligvis
ingen som bestrider.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går enstemmig imot forslaget om kjønnsdeling i
lagkonkurransene, da dette antakelig vil bidra til at færre
damer vil få mulighet til deltakelse i lagskyting. Dette
følger av at få klubber kan stille damelag, noe som i tillegg
gir liten eller ingen konkurranse. For øvrig blir
kommentarene som i forslaget ovenfor.
Forslaget ble trukket av Gjesdalbuane.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn

Forslag nr. 37 – Fra Forbundsstyret
Skyteformen ved norske mesterskap i skiveskyting.
Skyterunde/skyteform ved finaleskyting i NM Innendørs og NM
Skive skal i hovedsak følge de internasjonale bestemmelser for
finaleskyting som til enhver tid er gjeldende.
Begrunnelse:
Bestemmelsen tar sikte på å regulere skyteformen for
finaleskyting utover de bestemmelser som allerede er fastsatt.
Dog bes det om at regelen vedtas med virkning fra og med 2011,
slik at man venter med innføring av bl.a. sett-skyting til
FITA har vurdert skyteformen basert på ”prøveåret” 2010.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Vigdis Landskaug,

Forslag nr. 38 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 106 – regionale mesterskap.
Artikkelen strykes i sin helhet.
Begrunnelse:
Det må være helt opp til krets- eller regionsleddet om det
skal avholdes regionale mesterskap og hvordan man ønsker å
avholde disse. Bestemmelsen synes for øvrig å være ”utgått”
på tid.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 39 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 107 - A I
Ny tekst:
Representasjons- og reiseantrekk: Det forventes at våre
representanter kler seg representativt for nevnte formål.
NBF og/eller lagleder gir de nødvendige anvisninger.
Begrunnelse:
Oppdatering av regeltekst i tråd med gjeldende praksis.
Sandefjord BS kom med endringsforslag:
NBF pålegges å stille med funksjonell skyteantrekk og
representasjon/reiseantrekk kostnadsfritt for skyttere som er
tatt ut av NBF til representasjon.

Endringsforslaget til Sandefjord BS ble vedtatt med
overveldende flertall.
Styrets opprinnelige forslag bortfalt
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Kjetil Kilhavn, Morten B. Wilmann, Morten Bøe,
Tove M. Michaelsen, Per Bolstad, Jan R. Skyttesæter, Ørnulf Ørmen,

Forslag nr. 40 – Fra Gjesdalbuane
Et klubbantrekk består som minimum av en overdel skytteren har
på seg under skyting. Overdelen skal identifisere klubben ved
navn og/eller logo som skal ha en høyde på minst 12cm.
Begrunnelse:
En av de viktigste begrunnelsene for å innføre krav om
klubbantrekk var identifisering av hensyn til tilskuere. Når
reglene i prinsippet tillater samtlige skyttere å stille i
identiske helhvite skjorter, kan regelverket ikke sies å være
tilstrekkelig for formålet.
Et mer rigid forslag til presisering fremlagt for NBF-tinget
2008 falt mot 19 stemmer. Et endringsforslag fra det
daværende forbundsstyret om å gi forbundsstyret ”fullmakt til
å foreta nødvendige presiseringer knyttet til reglene om
skyteantrekk” ble vedtatt, med overveldende flertall i følge
referatet. Til tross for den massive støtten for å få
presiseringer på plass, har det sittende forbundsstyret ikke
kommet med en eneste presisering angående skyteantrekk.
Et forslag synes derfor å være påkrevd for å få på plass et
regelverk som kan støtte opp under et av de viktigste
argumentene for å innføre kravet om klubbantrekk.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyrets flertall (5-1) er i prinsippet enige i
forslaget, men synes ikke man skal fastsette et mål på
identifiseringen. Man tror klubbene ser seg tjent med en
tydelig identifisering selv om man ikke nedfeller det i
vedtaks form. Det fremmes derfor følgende endringsforslag:
”Et klubbantrekk består av en skytetrøye (og evnt. andre
plagg). Denne skal identifisere klubben ved navn og/eller
logo.”
Gjelsdalbuane kom med endringsforslag:
Et klubbantrekk består som minimum av en overdel skytteren har
på seg under skyting. Overdelen skal identifisere klubben ved
navn og/eller logo som skal ha en størrelse på minst 200 cm2.
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall

Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn,

Forslag nr. 41 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 107 B.
Setningen: ”fortrinnsvis i klubbens farge eller i hvitt”
strykes.
Begrunnelse:
Dette er ikke lenger relevant i og med bestemmelsen om bruk av
klubbantrekk (skytetrøye).
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 42 – Fra Gjesdalbuane
Om en skytter ikke har, eller ikke benytter, reglementert
skyteantrekk, skal en dommer ta forholdet opp med skytteren
for om mulig rette på forholdet. Dersom skytteren ikke kan,
eller ikke vil, skyte med reglementert antrekk, skal det til
skyttere i aldersbestemte klasser til og med kadett gis en
advarsel, og forholdet noteres i stevnerapporten. Andre
skyttere som ikke kan fremvise dispensasjon fra NBF, skal ikke
tillates å skyte.
Begrunnelse:
Regelverk B inneholder i dag ikke noen retningslinjer for
reaksjon ved ureglementert skyteantrekk, men det bli forkant
av NM Skive 2009 gitt informasjon om at skyttere uten
klubbantrekk eller dispensasjon ikke ville få stille til
start.
Regelverk C og D inneholder bestemmelser om konsekvenser ved
regelbrudd, men formuleringene er vage og en så streng
reaksjon som man annonserte i forkant av nevnte mesterskap
forutsetter at skytteren ”beviselig har brutt regler og
bestemmelser med overlegg”.
Reaksjonen når det er mangler ved et så viktig anliggende som
skyteantrekk, som forbundsstyret i årevis arbeidet iherdig for
å få innført, kan ikke overlates til tilfeldigheter og
dommernes innfall. Å vise bort en 10-åring eller en 13-åring
på grunn av ureglementert antrekk er en håpløs reaksjon i en
individuelle idrett der antrekket ikke har noen som helst
funksjon i forhold til selve konkurransen. Forslaget fremmes
for å få forutsigbare regler å forholde seg til og hindre at

overivrige dommere nekter unger å skyte hvis de har feil
skjorte.
Forbundsstyrets kommentarer:
Et enstemmig forbundsstyre går imot forslaget. Man synes ikke
at tilfeldige forhold rundt skyteantrekket skal utelukke noen
fra skytingen.
I dag foreligger det en rutine der dommeren skal påpeke
forholdet for skytter og rapportere forholdet i sin rapport.
NBF’s administrasjon vil så følge opp dette overfor klubben.
Ved gjentatte tilfeller vil Styret kunne bruke sin styringsrett og evnt. nekte vedkommende å starte.
Generelt er imidlertid inntrykket at våre skyttere forholder
seg til bestemmelsene, slik at vi ikke ser dette som noe stort
problem.
Forslaget falt mot 8 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Morten Bøe,

Forslag nr. 43 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 110.
NBF’s Fond avvikles og kapitalen overføres til ordinær konto.
Begrunnelse:
Under dagens økonomiske realiteter har Fondet utspilt sin
rolle. Avkastningen er av relativt ubetydelig størrelse og
det burde derfor være unødvendig å operere med et eget styre
og ellers opererer med et mindre beløp utenfor ordinært
regnskap.
Sandefjord BS har endringsforslag:
A - 0,5 til 1% av NBF sitt driftsbudsjett settes inn i fondet
hvert år til fondet har en verdi pålydende kr. 500.000,- målt
i 2010 norske kroner. Fondet plasseres i bank og/eller
aksjefond til best mulig avkastning.
B - …
C - …
Lovkomiteen mener at dette er et nytt forslag, ikke endringsforslag.
Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Johan K. Enoksen, Steinar Risinggård, Bjørn Omholt,
Morten B. Wilmann,

12. REGNSKAP 2008
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets rapport godkjent. Ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer.
c) REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetningen for 2008 godkjent uten kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble enstemmig godkjent.
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte
regnskap.
Følgende hadde ordet: Steinar Risinggård, Per Bolstad,

13. REGNSKAP 2009
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets rapport godkjent. Ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer.
c) REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetningen for 2009 godkjent uten kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble enstemmig godkjent.
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte
regnskap.
Følgende hadde ordet: Steinar Risinggaard,

14.

GODKJENNE REVISOR OG FASTSETTE HANS HONORAR

Forslag om å fortsette samarbeidet med den nåværende revisor,
J. Bruserud & Co., Oslo
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann,

15. BUDSJETT 2011
Ønsket en gjennomgang/diskusjon vedr. budsjettet 2010.
Gjelder bruken av Frisk midler for dette året dvs. støtte til
NM arrangører og tilskudd startavgift NM. Hvorvidt de også
vil bli brukt i 2010
Følgende forslag ble lagt frem:
a) Forslag om å bruke Frisk midler til tilskudd NM arrangører
2010.
Forslaget enstemmig vedtatt.
b) Forslag om å bruke Frisk midler til tilskudd av
startavgiften til NM i 2010.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Budsjettet for 2011 ble så gjennomgått.
Det legges opp til et underskuddsbudsjett på kr. 483.000,-.
Vestviken
10% (min.
konto for
Kriterier

BR kom med henstilling til styret om å avsette
10.000,-) av regnskapsoverskuddet årlig til egen
stipender til skyttere under 21 år.
for utdeling og kroneverdi legges til NBFs styre.

Sandefjord ønsker å oppretteholde adm.avgiften som kan brukes
til representasjonsklær til landslag.
Utgjør ca. kr. 45.000,- årlig.
Vestviken BR ønsket å omdisponere midler fra poster under
området fra komp.utv. til undervisnings/info.materiell.
Budsjettet med de endringene som fremkom ble enstemmig
vedtatt.
Følgende hadde ordet: Steinar Risinggård, Morten B. Wilmann, Roar Jystad, Vigdis
Landskaug, Sissel Storelv, Johny Sandbæk, Knut Wegner, Kjetil Kilhavn, Per Bolstad, Pål
Vik-Strandli, Morten Bøe,

16. FONDSSTYRETS RAPPORT.
Rapporten enstemmig godkjent.

17. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2012
Forslag fra styret:
Tinget gir Styret fullmakt til å fastlegge sted for
avviklingen av Tinget 2012 og at det tas sikte på å legge
Tinget i det sentrale østlandsområdet for å redusere de
samlede reiseomkostningene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:

18. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG
Ut i fra NBFs lover som ble vedtatt på tinget 2008, så skal
det ved valg av visepresidenter og styremedlemmer være slik at
den som får flest stemmer sitter for 4 år, den som får
nestflest stemmer sitter for 2 år.
Valgene fikk følgende utfall:
Forbundsstyret:
President:

Vigdis Landskaug (ikke på valg)

Visepresidenter:

Jan Roger Skyttesæter (ikke på valg)
Steinar Risinggård (4 år) - gjenvalg

Styremedlemmer:

Jan Erik Ellingsen (4 år) – gjenvalg
Sigmund Lindberget (ikke på valg)
Tove Mette Michaelsen (ikke på valg)
Sissel Storelv (4 år) - ny

Varamedlemmer:

Eva Therese Width (ikke på valg)
Anette S. Andersen (4 år) - ny
Heidi Bjelland (4 år) - ny

Kontrollkomité: L:

Norulf Åmås - gjenvalg
Mona Holte - ny
Ole Henrik Iversen - gjenvalg
Helge Møller - gjenvalg

Varamedlemmer:
Lovkomité:

L:

Eva C. Thesen - ny
Paul H. Paulsen - gjenvalg
Roar Jystad - ny

Valgkomité:

L:

Bjørn Omholt - ny
Sølvi Strøm - ny
Jon-Arne Storelv - ny

Ungdomsutvalg:

L:

Kjetil Johnsen - gjenvalg
Ole Jørgen Holte- ny
Valgt med 51 stemmer
Marit Olaisen – gjenvalg
Valgt med 47 stemmer
Annmereth Michaelsen
Ikke valgt (29 stemmer)

Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Inger Edvardsen,

AVSLUTNING
President Vigdis S. Landskaug takket dirigenten, Kjell Bøe for
vel gjennomført jobb.
Hun avsluttet Tinget 2010 med å takke alle delegatene for et
ryddig, konstruktivt og godt ting og ønsket alle vel hjem.

Morten B. Wilmann

Stephen Smithurst
Referenter

Norulf Åmås

Vedlegg:
Handlingsplan 2010-2012
Elitesatsing
Budsjett 2011

Arild Lysnes

