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1. ÅPNING
Fungerende president Roger R. Skyttesæter åpnet Tinget med å ønske alle delegater
velkommen,
Det er mange store beslutninger som et forbundsstyre må ta i løpet av en tingperiode.
Styret har i denne perioden jobbet med følgende større saker:
1.Oppgrading av resultatsystemet ved NM.
2.Tilrettelegging for trenerutvikling gjennom innkjøp av Dartfish lisenser
3.Anskaffet representasjonsantrekk.
4.Aktivitetskoordinator er blitt ansatt, noe som har blitt godt mottatt ute hos klubbene.
5.Utarbeidet ny toppidrettsmodell
Så det har skjedd en del spennende nye ting her.
Han ønsket også å nevne flotte norske prestasjoner i perioden
Bronsemedaljen til Morten Bøe under VM innendørs 2011
2 norske kvoteplasser i OL, representert i begge disipliner. Samtidig skal Norge også forsøke
å kvalifisere lag til OL recurve under WC i Ogden 2012.
Og ikke minst, Runa Grydelands junior gull i VM innendørs i 2012. En utrolig flott
prestasjon av en norsk utøver.
Det ble også gitt gratulasjoner til Eva Thesen som ble valgt inn i styret i World Archery
Federation.
Til slutt ønsket han alle deltakere et godt ting.
NBFs internasjonale representant, Eva Thesen ønsket så å hilse tinget fra World Archery
Federation.
NBF har vært en pådriver internasjonalt siden tidlig 1980-tallet, og det ble den gang satt mål
om at bueskyting skulle være en internasjonal anerkjent OL-idrett innen 2012.
Det har vært jobbet med markedsføring av idretten, og det å få til bra eksponering, med
spennende konkurranser.
World Archery Federation har 140 medlemsnasjoner totalt, og på sist VM deltok det over 700
deltakere fra 80 nasjoner.
Så det viser at det jobbes godt, og styret føler at man er på god vei her.
Den nye logoen kan brukes av alle nasjoner dersom de ønsker det, og NBF har og mottatt
tilbud om dette.
Eva Thens ønsket så alle et godt ting.
Utdeling av Hederstegn: Leder av Ordenskanselliet, Eva Thesen, ønsket så å tildele følgende
personer NBFs Hederstegn:
Roar Jystad, Lillestrøm og Omegn BS – Hederstegnet i sølv
Arild Lysnes, Larvik BS og Knut Svensen, Lillestrøm og Omegn BS – Hederstegnet i bronse.

2. GODKJENNING AV INNKALLING TIL TINGET
Godkjent
Presidenten erklærte deretter Tinget for lovlig satt.

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Alle fullmakter godkjent.
Fung.president
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jan R. Skyttesæter
Steinar Risinggård
Sigmund Lindberget
Tove M. Michaelsen
Jan E. Ellingsen
Sissel Storelv
Eva T. Width

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

Knut Svensen
Jon H. Width
Ole H. Iversen
Ståle Sundsethaug
Sølvi Strøm
Knut Wegner
Helge Møller

Akkerhaugen BSK
Aurskog-Finstadbru SK

Jarle Flathus
Rolf Østvold
Camilla Holten
Øystein Tøsdal
Marianne Tøsdal
Halvor Sverkeli
Anne Elvenes
Sverre Borlaug
Tom Kristiansen
Sven Sailer
Helge Husa
Fred A. Gjelseth
John O. Johansen
Terje Pettersen
Marit Wegner
Inger F. Edvardsen
Carl-E. Christoffersen
Norulf Åmås
Martin Figved
Annmereth Nicklasson
Marius Hole Flaa
Arild Lysnes
Bjørn Omholt

Bergen BS

Bodø BF
Bærum & Omegn BS
Elverum BS
Fredrikstad BS
Fredrikstad HIL
Harstad BS
Hvaler IL
Hvalstad IL
Klepp BK

Kristiansand BS
Larvik BS

Laugen BK
Lillestrøm & OB

Oslo BS
Roan PK
Sandefjord BS

Stavanger BS
Surnadal IL
Sverresborg BS
Tinden BK
Tustna IL
Tønsberg & OB
Ullensaker BK

SK Vidar
Vestnes BS
Ålesund BK
Ås BS

Vigdis S. Gjone
Ola Klåpbakken
Roar Jystad
Beate Stensbye
Ragnhild Nordmelan
George Refseth
Astrid N. Grydeland
Inger M. Bøe
Kjell Bøe
Johny Sandbæk
Ken H. Tesaker
Ronny Edvardsen
Rolf O. Røstad
Svein Nikolaisen
Anita H. Lien
Sigmund Johansen
Kristin Fuglevåg
Gøran Albrigtsen
Pål Vik-Strandli
Knut Corneliussen
Hedvig Vik-Strandli
Qiong Si Xu
Bjørn Mikalsen
Christian Bjermeland
Simen Haugrønning
Robert S. Landskaug

Oppropet ga 62 stemmeberettigede

I tillegg var følgende til stede:
Varamedlem styret

Lovkomite NBF
Norges Idrettsforbund
Dirigent
Generalsekretær NBF
Aktivitetskoordinator NBF
Administrasjonen NBF

Heidi Bjelland
Anette S. Andersen
Vigdis S. Landskaug
Eva C. Thesen
Anne Irene Myhr (kom til lunsj lørdag)
Per E. Bolstad (forslag)
Morten B. Wilmann
Sverre M. Fredriksen
Stephen Smithurst

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

Per E. Bolstad

Sekretær ble:

Morten B. Wilmann
Stephen Smithurst

Til å undertegne protokollen ble valgt:

Helge Møller
Marit Wegner

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,
HERUNDER VALG AV TELLEKORPS
Sakslisten og forretningsordenen ble så godkjent.
Tellekorps ble valgt:

Heidi Bjelland
Anette S. Andersen
Vigdis S. Landskaug

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2010/2011.
Beretningen for 2010/2011 ble gjennomgått punkt for punkt med følgende
bemerkninger/kommentarer, og deretter tatt til etterretning av et enstemmig Ting;
Side 6: Varamedlem av styret, Heidi Bjelland, er medlem av Larvik BS. Ikke Sandefjord BS.
Side 12-13: Tilbud til ungd.gruppa, 2012-gruppa og para.gruppe fra OLT (gjelder OLsatsning) gis til andre? Det kan det ikke gjøres pr. nå, men det jobbes videre med saken.
Andre psykologer som kan brukes for andre? Ikke klart å få tak i noen der.
Kontakt Skytterforbundet?
Skille mellom topp og bredde her.
Side 16: Jentesamlinger – blitt ”kosesamlinger”. Ønsker mer seriøsitet og struktur her.
Tas til etterretning av styret.
Side 19: Salangen står oppført med en skytter i 2010, men klubben ble nedlagt i 2008.
Sigmund Lindberget hadde underveis en presentasjon av Dartfish programmet.
Følgende hadde ordet til beretningen: Bjørn Omholt, Astrid N. Grydeland, Johny Sandbæk,
Morten Wilmann, Ken H. Tesaker, Sigmund Johansen, Sverre M. Fredriksen, Knut Wegner,
Inger F. Edvardsen

7. KOMITERAPPORTER
Rapportene ble godkjent med følgende kommentarer:
Side 44: Mangler rapport fra ungdomsutvalget – er den kommet?
Styret har ikke mottatt dere rapport pr. dags dato. Sliter med å få aktivitet fra dette utvalget.
Vet at det også har fått lite tilbakemeldinger fra ungdom.

Side 45: Uttak til VM 3D 2011, damer langbue: Nina Røsok heter Nina Standerholen.
Følgende hadde ordet til beretningen: Astrid N. Grydeland, Bjørn Omholt, Tove M.
Michaelsen, Johny Sandbæk, Ola Klåpbakken

8. MELDING OM ELITESATSING
Før melding om elitesatsing ble gått igjennom, hadde Sverre M. Fredriksen en presentasjon på
NBFs fremtidige toppidrettsorganisering.
Det var noe uenighet omkring denne organiseringen fra salen.
Det kom også ønske om mer markedsføring av Sandefjord VGS, som er en flott skole for
bueskyttere med den satsningen de har.
Styret og Sverre ønsker innspill på denne modellen fra klubbene.
Følgende hadde ordet: Sverre M. Fredriksen, Knut Svensen, Ken H. Tesaker, Jan R.
Skyttesæter, Astrid N. Grydeland, Morten Wilmann, Kjell Bøe

Forbundsstyret ønsket så å gi tinget informasjon om det man mener er grunnleggende
forutsetninger for en elitesatsing, og få tilslutning til en strategi for fremtidig satsing.
Dette er en videreføring av tidligere melding fra 2010.
Del 1 – Elitesatsing.
Side 48-49: NBFs rolle – ønsker at styret satser på trenerkrefter i bl.a. Sandefjord med mer
midler.
Savner samhandling mellom de forskjellige satsningene (ungdomsgruppe, satningsgrupper,
Sandefjord VGS),
Trivsel, kameratskap, gøy er det som tinget og styret må få ut i miljøet.
Må også tenke på klubbutvikling med bredde.
Krav må stilles for å bli en god toppskytter.
Forslag til ny tekst fra Sandefjord BS:
Side 48, Hva kreves av en eliteutøver, avsnitt 3 (”Realistisk sett vil derfor….”):
Tillegg: ”I denne sammenheng vil man forsøke å videreutvikle det tilbudet som foreligger i
Sandefjord – som foreløpig er det eneste tilbudet knyttet til toppidrett ved en videregående
skole.”
Vedtak: Tillegget vedtatt.
Side 49: Organisering av elitesatsingen.
Klubbene må bli flinkere til å hjelpe til med dette, og tilrettelegge mer for sine utøvere.
Side 51: nest siste avsnitt, 3. linje: Det ønskes at ordet ”naive” byttes ut med ”urealistiske”

Side 51: Økonomi
Det ønskes at styret utarbeider en strategi/plan for å utnytte sponsormarkedet ift. utøvere som
gjør det svært bra internasjonalt (VM mestere etc).
Styret tar det til etterretning.
Dokument - del 1 - vedlegges i sin helhet.

Del 2: Uttaksprosedyrer i NBF.
Side 52: Avsnitt ”Det utarbeides kvalifiseringskrav…..”:
Kravene/plasseringene må vise at de gjelder på innledende runder.
siste avsnitt.
Det kom forslag om at punkt b) strykes.
Vedtak: Forslaget falt.

Melding om elitesatsing samt prinsipper ved uttak ble vedtatt med de kommentarene
som fremkom.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Jan R. Skyttesæter, Astrid N. Grydeland, Ole H.
Iversen, Pål Vik-Strandli, Norulf Åmås, Bjørn Omholt, Ken H. Tesaker

9. TILDELING AV NM
2013:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

Tustna IL
ingen søkere
Surnadal IL

2014:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

ingen søkere
ingen søkere
ingen søkere

Forslagene vedtatt.
Følgende hadde ordet: Helge Møller, Bjørn Omholt, Ronny Edvardsen, Morten Wilmann,
Inger F. Edvardsen

10. HANDLINGSPLAN 2012 - 2014
Handlingsplanen følger også vedlagt - med de endringer som ble vedtatt i løpet av
forhandlingene.
Side 55, kommentar til målsetting nr. 4:
Dette med bred integrering av personer med nedsatt funksjonsevne er ikke nedfelt ordentlig
med hvem som har ansvaret.
Dette tas til etterretning av styret (selv om det står i planen både under klubb og forbund).
Klubbnivå:
Sverre M. Fredriksen hadde en presentasjon omkring handlingsplaner for klubbutvikling.
Side 55, Klubbnivå:
Punkt 2: tillegg tekst: ”..annen målrettet opplæring av…”, ønskes oppdatert til ”…annen
målrettet opplæring og oppfølging av…”.
Tas til etterretning.
Side 56, Krets/region nivå:
Styret tar til etterretning ønske fra salen om å nedjustere noen av målene.
Side 56, Forbundsnivå, avsnitt 2:
Punkt 1: Det har ikke skjedd mer mht. oppdatering av utdanningsmateriell.
Punkt 2: Det er ikke blitt arrangert trenerutdanning på flere år.
Forbundet jobber med NIFs trenerløypa (ferdig 2014), og vil ha akt.leder kurs ferdig i juni
Det vil bli arrangert slike kurs utover høsten.
Trener 1 kurs vil kommer i november. Dersom det blir stor etterspørsel, så blir det avholdt
nytt kurs på våren.
Handlingsplanen 2012-2014 med kommentarer ble deretter enstemmig godkjent
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Jan Erik Ellingsen, Kjell Bøe, Johny Sandbæk, Morten
Wilmann, Helge Møller, Ole H. Iversen, Sverre M. Fredriksen, Knut Wegner, Eva T. Width,
Knut Svensen, Ronny Edvardsen, Terje Pettersen

Jan R. Skyttesæter ønsket så NIFs representant, Anne Irene Myhr velkommen.
Hun hilset tinget fra NIFs idrettsstyre, der hun sitter og er bl.a. NBFs kontaktperson der.
Det har vært en liten økning i NIFs medlemsmasse med 25.000 i 2011, noe som er positivt for
norsk idrett. Men det er langt igjen med tanke på at det nå er over 5 millioner mennesker i
Norge.
For å skape oppmerksomhet til bueskyting blant de 54 forbundene som driver, er det svært
viktig å ha ildsjelene ute i klubbene i tillegg til økt kompetanse og ikke minst vise til
prestasjonene..
Hun gleder seg over at NBF er kvalifisert til OL/Paralympics i London 2012.
Olympiatoppen har fått ekstramidler i år (2mill) for tilretteleggelse til Paralympics. Dette er
noe NBF bør søke om.
Så kom hun med noen refleksjoner/tanker til klubbene: Krever klubbene sine behov ift.
kommunale anleggsplaner? I tillegg skal kommunene/fylkeskommunene ha fått oppgaver om
tilrettelegging for funksj.hemmede.

Dessverre er det slik at det stort sett er de store idrettene som følger med i timen her.
64% av spillemidler skal gå til idrett, bl.a. for å utvikle og få opp nye anlegg.
De lokale aktivitetsmidlene (LAM midler) skal også kunne økes fremover, dersom
tippemidlene opprettholdes.
Det vil bli avholdt et ekstraordinært Idrettsting 8.-9. juni i forhold til OL søknad for Norge.
Hun ønsker at forbundet er med og tar del i denne debatten.
Hvordan øke interessen og få opp ungdomsengasjementet? Her er tilbud på videregående
skoler tingen. Bl.a. har fylkeskommunene, idrettskretsene og OLT Midt-Norge et opplegg for
tilrettelagt skole. Det er de samme utfordringer i de fleste forbund, så en må få til tettere
samarbeid der. Og når det gjelder ungdomsutviklingen, er man nytenkende nok?
Til slutt synes hun at klubbutviklingsprosjektene som NBF jobber med nå, er svært spennende
å følge med videre.
Hun ønsket så tinget lykke til.

11. FORSLAG
Forslag nr. 1 - Fra Lovkomiteen
Oppdatering av NBF’s lover i hht NIF’s nye lovnorm for særforbund.
Se vedlegg: Ny lovtekst.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:Eva Thesen, Bjørn Omholt, Pål Vik-Strandli, Johny Sandbæk

Forslag nr. 2 - Fra Sandefjord BS
UK, Uttakingskomité, skal bestå av tre - 3 – medlemmer. Ett -1- medlem velges av NBF
sitt Ting, to -2- medlemmer oppnevnes av NBF sitt styre. Kandidater som rammes av
NIF sin § 2-7 kan ikke velges eller oppnevnes. Ved inhabilitet skal medlemmet tre ut av
utvalget. Medlemmer av UK kan ikke være medlem i Sportsutvalget. Det kan ikke
være mer enn en -1- representant fra en klubb i komiteen. Kriteriene for de uttak UK
gjør, skal være kjent i god tid før uttaket.
Begrunnelse:
Det trengs en større åpenhet om kriterier og prosedyrer for de forskjellige satsingsgrupper,
samt vise hva som kreves for å bli med. Tinget bør velge en -1- representant til dette viktige
forum. Samtidig er det viktig for NBF sitt styre å ha en velfungerende komité som Styret kan
støtte seg på og jobbe sammen med. Med en valgt representant sikrer klubbene informasjonsflyten begge veier, og det blir lettere å bringe saker frem til der beslutningene tas. Det er mye
kunnskap og ideer ute i klubbene og terskelen for å få dette frem kan bli lavere med en valgt
representant. Informasjon rundt beslutninger og vedtak tror vi blir mer åpne og respekterte
blant utøvere.

Lovkomiteens kommentarer:
Den del av forslaget som gjelder valg på Tinget, er et lovforslag og betinger 2/3 flertall for
godkjenning. De øvrige referanser til NIF sitt lovverk er det tatt høyde for i vårt forslag til
ny lovtekst for NBF og bør ikke inngå i dette lovforslaget.
Under behandlingen på Tinget bør forslaget deles slik at den lovtekniske delen behandles
for seg.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (6-1)
Så vidt vi kan se, er essensen i forslaget at ett av UK’s medlemmer skal velges av Tinget.
I og med at kriterier for uttak til representasjon er godkjent av Tinget (elitemeldingen) – mer
offentlig kan dette ikke bli – støttes ikke forslaget. Vi mener UK har fungert tilfredsstillende
og de ideer som måtte foreligge i klubbene er hjertelig velkomne i det forum der UK’s
rammer legges – nemlig Tinget.
Det har aldri vært på tale å ha mer enn en representant fra en klubb i UK

Forslaget falt mot 21 stemmer (21 for-35 mot).
Resten av forslaget falt da også.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

Forslag nr. 3 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Sportsutvalget skal bestå av tre -3- medlemmer. Ett -1- medlem velges av NBF sitt Ting,
to -2- medlemmer oppnevnes av NBF sitt styre. Kandidater som rammes av NIF sin
§2-7 kan ikke velges eller oppnevnes. Ved inhabilitet skal medlemmet tre ut av utvalget.
Medlemmer av Sportsutvalget kan ikke være medlem i UK.
Det kan ikke være mer enn en -1- representant fra en klubb i utvalget. Kriterier for de
vurderinger som ligger til grunn for utvalgets arbeid skal være offentlige.
Begrunnelse:
Det trengs en større åpenhet om kriterier og prosedyrer for de forskjellige satsingsgrupper,
samt vise hva som kreves for å bli med. Samtidig er det bra å kunne følge med i referatsform.
Tinget bør velge en -1- representant til dette viktige forum. Samtidig er det viktig for NBF
sitt styre å ha et velfungerende utvalg som styret kan støtte seg på og jobbe sammen med.
Med en valgt representant sikrer klubbene informasjonsflyten begge veier, og det blir lettere å
bringe saker frem til der beslutningene tas. Det er mye kunnskap og ideer ute i klubbene og
terskelen for å få dette fram kan bli lavere med en valgt representant. Informasjonen rundt
beslutninger og vedtak tror vi blir mer åpne og respekterte blant utøvere.
Lovkomiteens kommentarer:
Den del av forslaget som gjelder valg på Tinget, er et lovforslag og betinger 2/3 flertall for
godkjenning. De øvrige referanser til NIF sitt lovverk er det tatt høyde for i vårt forslag til
ny lovtekst for NBF og bør ikke inngå i dette lovforslaget.
Under behandlingen på Tinget bør forslaget deles slik at den lovtekniske delen behandles
for seg.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (6 – 1)

Forslag om sammensetningen av Sportsutvalget var oppe til diskusjon på siste Ting, og vi kan
ikke se at forutsetningene har endret seg siste år. Forbundsstyret har så langt som mulig satt
seg fore å få et ”velfungerende” utvalg, med den kompetanse som er nødvendig for å kunne
fylle oppgaven. Det er full åpenhet om utvalgets mandat og arbeid, og vi kan ikke se at et
redusert antall medlemmer hvorav én skal være tingvalgt, uten videre vil bidra til bedre
utvikling.

Forslaget falt mot 18 stemmer (18 for-40 mot).
Resten av forslaget falt da også.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk,

Forslag nr. 4 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
NBFs lov – tillegg.
Bestemmelser om barneidrett.
1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
a) Fra det året barnet fyller 6 år, kan det delta i lokale konkurranser og
idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag.
b) Fra det året barnet fyller 11 år, kan det delta i regionale konkurranser og
idrettsarrangementer.
c) Fra det året barnet fyller 11 år, kan det delta i åpne idrettsarrangmenter uten krav til
kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse
landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de
fyller 11 år.
d) Fra det året barnet fyller 11 år, kan det benyttes resultatlister, tabeller og
rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.
d) Fra det året barnet fyller 13 år, kan det delta i mesterskap som NM, nordiske
mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.
3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett.
4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar
for barneidretten.
Forslaget vil endre flere lover og regler, eks. må 10-årsbegrepet fjernes. Foreslås endret
til kl. 6 /Aspiranter.
Begrunnelse:
UBK mener og krever at NBF med kretser og klubber er forpliktet til å forholde seg til NIF’s
lover, herunder barneidrettsbestemmelsene. Viktig er å forstå hensikten med bestemmelsen.
Hvorfor Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett?: Norsk Idrett skal følge
FN’s konvensjon og barnets rettigheter.
Lokale og/eller regionale varianter aksepteres ikke. I hht NIF og dermed NBF, skal det ikke
utarbeides egne bestemmelser eller retningslinjer i lokale eller regionale deler av medlems-

organisasjonen. Bestemmelsene og rettighetene må således fremstilles i sin helhet slik de er
vedtatt av Idrettstinget hvor også NBF var tilstede i 2007 !!! Eller….?!
Det kan ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene!
Viktig er at Bestemmelsene om barneidrett setter grenser for deltakelsen i konkurranser.
Norsk idrett har gjennom Bestemmelsen om barneidrett satt grenser for deltakelsen og
tilretteleggingen av konkurranser både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å skille
mellom det å konkurrere og delta i konkurranser.
Å konkurrere er en del av idrettens egenart og en del av barnas naturlige utvikling både på
trening og i dagliglivet. Så lenge barna konkurrerer på egne premisser og helst i lokalmiljøet
er det positivt. All forskning viser at barnas helhetlige utvikling best sikres i lokalmiljøet – i
nærheten av der barna bor. For å sikre at alle barn finner seg til rette, har norsk idrett derfor
satt grenser for Konkurransevirksomheten når det gjelder
- reisevirksomheten
- nivået på konkurransene
- rangering og resultatlister
Hvorfor tar UBK opp saken?
UBK mener at NBF må og skal følge bestemmelsen. UBK mener dette i tillegg vil:
-fremme vår idrett
-Gi oss flere medlemmer og større tilskudd (Fakta!)
-Gi oss større aktivitet og bredde
-Helhetsbredde
-Bedre rekruttering
Prakiske følger:
Særdeles få. Det blir med noen flere på våres stevner som er yngre. Dog hviler det selvfølgelig et særs krav fra våre klubber at ingen skytter påmeldes konkurranser uten at de er
kvalifisert, dvs kan forholde seg til gjeldende regelverk. Dette gjelder for øvrig alle, uansett
alder!
UBK har prøvd og har praktisert dette siden 1994 med bare positive erfaringer. Spør lokalmiljøet vårt, spør kommunen og vår ordfører og lokale politikere. UBK har deltatt på utallige
arrangementer med barn i hovedfokus, eks. høst- og vinterferietilbud, samt hatt interne
konkurranser hvor også de yngste har vært deltakere. Fungerer utmerket og med hvilken
glede! Bueskyting skal være moro!!!
Lovkomiteens kommentarer:
Forslaget gjør forutsetninger som betinger at forslaget bør deles under behandlingen, slik
at den lovtekniske delen behandles for seg og spørsmålet om nedre aldersgrense for
konkurransestart behandles for seg.
Til den lovtekniske delen vil vi gjerne bemerke at den paragraf som i NIF’s lovnorm for
særforbund omhandler barneidretten, er dekket opp gjennom vårt forslag til ny lovtekst for
NBF. Vi er i tvil om en endring i lovteksten her vil bli godkjent av Idrettsstyret og
anbefaler ikke lovteksten som foreslått av Ullensaker BK.
Et evnt. vedtak krever 2/3 flertall.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 - 0)
Først må vi klargjøre at NBF følger Barneidrettsbestemmelsene – og har alltid gjort det i den
tiden disse bestemmelsene har eksistert.Implisitt i forslaget ligger at vår nedre aldersgrense
skal være 6 år, noe vi ikke ønsker å lovfeste.

Her tror vi også at forslagsstilleren misforstår bestemmelsene. Forslagets oppramsing av de
forskjellige alderskategoriene og innholdet i disse, er en beskyttelse av barn som er yngre enn
disse grensene – ikke krav disse aldersgruppene måtte ha. I forkant av Tinget 2010 gjorde vi
oppmerksom på at NIF her deler vårt syn.
Vi mener at det er viktig at våre klubber selv får anledning til å bruke sine krefter på den
måten den enkelte klubb synes er best – innenfor de målsettinger Tinget måtte sette.

Forslaget falt mot 5 stemmer.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli

Forslag nr. 5 - Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 100 A (Ref. 102, 103) - tillegg
Forbundsstyret får fullmakt til å regulere bestemmelsene om skyterunder og
klasseinndeling
Begrunnelse:
Dette gir en smidig løsning i forhold til evnt. endringer, og de følger dette ellers får for oppog nedrykkskrav, merkekrav m.v. - samt tidsaspektet for gjennomføring.
Styret har allerede en mulighet for endringer for å få reglene i overensstemmelse med
internasjonale regler (der dette måtte passe) uten at dette er direkte nedfelt i regelverket – og
dette er en videreføring av denne fullmakten.
Styret har også fått fullmakter innenfor dette feltet i mange enkeltsaker, slik at tiden er moden
for en generell fullmakt.
Man sparer dermed Tinget for detaljdiskusjoner innenfor disse områder, samtidig som man
selvsagt fortsatt har mulighet for å fremme forslag om endringer for NBF’s Ting.
Forbundsstyret: For (7 – 0)
Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 6 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Regelverk B, Art. 100 A - tillegg
Referater fra møter i NBF sitt styre, komiteer og utvalg skal gjøres offentlig på NBF sin
hjemmeside senest 14 dager etter møtet er avholdt. Alle kriterier for uttak til
representasjon, satsingsgrupper og elitesatsing, samt evalueringsprosedyrer gjøres
offentlig på NBF sine hjemmesider.
Begrunnelse:
Det trengs en større åpenhet rundt kriterier og prosedyrer for de forskjellige satsingsgrupper,
samt vise hva som kreves for å bli med. Med åpne kriterier og retningslinjer er ikke synsing

og mistolkninger til stede. Med åpne referater kan folk følge med og få nødvendig
informasjon.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 – 0)
Vi er i mot å regelfeste alle detaljer i driften av NBF. Forslaget er imidlertid i tråd med den
praksis som NBF følger. Forslaget inneholder dessuten en tidsfrist som ikke er mulig å
overholde, da referater gjennomgår en godkjenningsprosedyre. De offentliggjøres imidlertid
så snart denne prosedyren er gjennomført.
Forslaget ble trukket av Sandefjord BS
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

Forslag nr. 7 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Regelverk B – Art. 101 Stevner
FITA sitt internasjonale regelverk innføres for skiveskyting så vel som jakt, 3D og
feltskyting. Forbundsstyret har fullmakt til å gjøre endringer i regelverket for å tilpasse
reglene med hensyn til norske klasser i de respektive skyterundene.
Begrunnelse:
Det er en fordel å følge det internasjonale regelverket. Dette gjør det lettere å matche norske
skyttere her hjemme mot internasjonalt nivå. Stevner blir mer like mesterskap. Det blir
enklere for arrangører og utøvere å ha ett regelverk å forholde seg til.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 -0)
Vi ser ikke noe behov for å regelfeste dette forslaget, da det ikke endrer noe ved de fullmakter
som foreligger. Man har alltid forsøkt å tilpasse våre regler til de internasjonale reglene,
med mindre det har foreligget særnorske bestemmelser.
Forslaget ble trukket av Sandefjord BS.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

Forslag nr. 8 – Fra Forbundsstyret
Art. 101 A – II

Approbasjon av stevner.

Søknad om approbasjon må være NBF i hende senest 30 dager før stevnedagen.
Dersom et stevne må flyttes pga uforutsette forhold, kan unntak fra tidsfristen gis.
Begrunnelse:
Et slikt vedtak vil sikre så vel muligheter for å unngå stevnekollisjoner (tid nok til endringer)
som å sikre at stevner er vel planlagt slik at man får løftet standarden på stevnene. Dette er en
minimumsfrist og vi oppfordrer imidlertid stevnearrangører til å approbere stevnene sine så
tidlig som mulig. Det gir deltakerne bedre mulighet til å planlegge sin sesong og sine
stevnestarter, og vil også gi UK rimelig tid til å prioritere stevner om dette er ønskelig.

Forbundsstyret: For (6 – 1)
Forslaget ble vedtatt.

Forslag nr. 9 – Fra Forbundsstyret
Hoveddommer skal være oppgitt senest 30 dager før stevnedagen
Begrunnelse:
Dette vil innebære at hoveddommer (og kanskje øvrige dommere) blir spurt i god tid og kan
forberede sin gjerning på god måte. Det øker også mulighetene for at klubbene i størst mulig
grad søker å finne fram til dommere som ikke samtidig deltar i konkurransen.
Forbundsstyret: For (7 – 0)
Forslaget ble vedtatt med 39 stemmer for, 16 mot
Følgende hadde ordet: Ken H. Tesaker

Forslag nr. 10 – Fra Hvaler Idrettslag
Vedr. premiering.
Det må kunne arrangeres en stevneserie på flere enn ett stevne, hvor premiering skjer
på grunnlag av å være best av et visst antall stevner innenfor en sesong.
Begrunnelse:
Redusering av kostnadene til premiering, og stimulering til å delta på stevner. Ved å redusere
premieutgifter blir startavgiftene holdt lavere, og klubbene kan ha litt overskudd igjen for
arbeidet.
Forbundsstyrets kommentarer: For (7 – 0)
Vi ser at dette kan motivere til økt antall stevner og stevnedeltakelse. Forutsetningen for en
slik premiering er at dette tydelig framgår av innbydelsen.
Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer (54 for)
Følgende hadde ordet:Inger F. Edvardsen, Bjørn Omholt,

Forslag nr. 11 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Regelverk B – Art. 102 – Klasseinndeling
40cm loddrette trippelskiver innføres som standard skive for de klasser som i dag skyter
på 40cm trippel og 40cm hel skive.

60cm loddrette trippelskiver innføres som standard skive for de klasser som i dag skyter
på 60cm trippel og 60cm hel skive.
For alle approberte stevner og mesterskap.
Begrunnelse:
Internasjonalt er dette standard. Skytter-Norges ønske om å ha mer finaleskyting og mer
internasjonal trening gjør dette aktuelt. Det er unaturlig å skyte innledende på hel skive og
finaler på trippel. Skyte på hel skive i Norge og på trippel internasjonalt.
Samtidig har nivået på en del skyttere blitt så bra at skader på piler og matter er et viktig
argument. Matteslitasjen er en betydelig kostnad for arrangørene og ødelagte piler dyrt for
skytteren. Utseendesmessig blir banen bedre å se på med et ensartet uttrykk, uten kunstige
skiller mellom de beste og aller beste. Det blir også lettere for arrangører å plassere skyttere
på mattene, da kun én skivetype brukes.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 – 0)
Det her blir en vurdering mellom de synspunkter som forslagsstilleren legger fram, og
synspunkter som går på at svakere skyttere bør ha en mulighet for poeng også om skuddene
ikke er like gode som hos toppskyttere, noe som kanskje holder dem innen idretten på et
tidspunkt disse ellers ville gi seg.
Forslaget ble trukket av Sandefjord BS, mot følgende endret forslag:
40cm loddrette trippelskiver innføres som standard skive for de klasser som i dag skyter
på 40cm trippel og 40cm hel skive.
60cm loddrette trippelskiver innføres som standard skive for de klasser som i dag skyter
på 60cm trippel og 60cm hel skive.
For alle approberte stevner og mesterskap.
Gjøres valgfritt mellom trippel og hel skive i aldersbestemte klasser, hvor trippel skiv
vil være standard.

Endringsforslaget falt mot 3 stemmer
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Ronny Edvardsen, Pål Vik-Strandli, Morten Wilmann, Norulf
Åmås, Beate Stensbye, Svein Nikolaisen

Forslag nr. 12 – Fra Forbundsstyret
Tradisjonell divisjon - Regelverk B
I skiveskyting skyter damer og herrer på 30m/122cm skive når det skytes 720-runde.

Begrunnelse:
Forenkling av baneoppsett og økt konkurranse i lagskytingen, der også flere kan få delta.
Forbundsstyret: For (7 – 0)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 13 – Fra Laugen Bueskytterklubb
De internasjonale FITA 3D-regler og klasser innføres, under forutsetning av at det blir
foretatt enkelte nasjonale tilpasninger.
Begrunnelse:
Forslaget forutsetter at alt som er lov i dagens tradklasse, også skal være lov i instinktiv
og/eller langbueklassen, slik at ingen av de norske tradskytterne blir ekskludert. Det
innebærer blant annet at det på norske stevner skal være lov å skyte med tre fingre under.
Det vil videre måtte foretas nasjonale tilpasninger som at de særnorske klassene buejeger og
recurve opprettholdes.
Forbundsstyrets kommentarer: For (7 - 0)
Det internasjonale 3D-regelverket er under revidering. Forbundsstyret gis fullmakt til å
utarbeide nytt 3D-regelverk når det internasjonale er ferdig behandlet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt
Følgende hadde ordet: Ola Klåpbakken, Bjørn Omholt, Sissel Storelv

Forslag nr. 14 – Fra Harøy Bogeskytarlag / Surnadal Idrettslag
NBF endrer reglene for tradisjonell klasse i 3D/Jakt, og innfører samme regelverk som
FITA for 3D ved alle approberte stevner.
Begrunnelse:
For å gjøre dette så ryddig som mulig ser vi helst at man har rene klasser for konkurranse etter
internasjonale regler. Internasjonal deltakelse er i våre øyne toppidrett på linje med all annen
sport på høyt nivå, og vi mener derfor at de som satser for dette bør få egne klasser.
For rekrutteringens del, vil det også være mer oversiktlig og ryddig å skille de ulike klassene
man kan delta i. Dette går både på skytestil, fingergrep og utstyr. Et annet viktig aspekt er at
når forbundet internasjonalt har lagt seg på listen med nevnte regel (splitt finger) er det
egentlig ingen grunn for at vi ikke skal følge denne i Norge.
Det betyr at vår ”Tradisjonell” klasse som den fungerer i dag utgår, og at vi får
Instinktivklasse og langbueklasse med splitt finger.
Forbundsstyrets kommentarer:
Se under forslag 13 ovenfor.

Forslaget ble trukket.
Følgende hadde ordet: Ronny Edvardsen

Forslag nr. 15 – Fra Harøy Bogeskytarlag /Surnadal Idrettslag
Det opprettes en egen tradisjonell buejegerklasse i 3D/jakt. En helt fri klasse der man
kan skyte både splitt og tre fingre under. Alle piltyper skal være tillatt med feltspiss.
Det eneste som ikke er tillatt er release-mekanismer og sikter.
Forbundsstyret utarbeider nærmere retningslinjer.
Begrunnelse:
Det finnes en hel del bueskyttere som ikke deltar på stevner i dag grunnet feil utstyr etc. Ved
å tilrettelegge for at alle kan delta i en klasse der man kan bruke ILF-oppsett, metall riser,
aluminium- og karbonpiler etc. vil flere ha anledning til å delta.
Vi har nå fått flere og flere buejegere i Norge, også innenfor trad og disse ser vi gjerne at
deltar på våre stevner.
Ved at vi innfører en tradisjonell buejegerklasse henvender vi oss til dem som ønsker å stille i
dagens buejegerklasse, uten at de må stille opp mot compoundskyttere på 45 m som maks.
avstand. Ved at vi lager en samleklasse for alle buetyper og skytestiler innenfor trad vil man
kunne tilby noe til alle og enhver som skyter bue uten sikter og trinser. Avstand for denne
klassen bør være blå pinne.

Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 -0)
Vi mener vi nå skal jobbe for en tilnærming til det internasjonale regelverket jfr forslag
13/14, og ikke etablere enda flere klasser.

Forslaget falt mot 7 stemmer.
Følgende hadde ordet: Ronny Edvardsen, Ola Klåpbakken

Forslag nr. 16 – Fra Klepp Bueskyttere
Etablerte skyttere som skifter mellom divisjonene recurve og compound, kan velge å gå
ned en klasse i den nye divisjonen. Skytteren rykker imidlertid opp til høyere klasse i
den nye divisjonen allerede etter å ha skutt opprykkskravet én gang.
Begrunnelse:
Dagens regel om at etablerte skyttere skal beholde samme nivå-klasse i den nye divisjonen
oppfattes i noen tilfeller som urimelig, og virker hemmende på gleden ved å prøve andre
divisjoner.
En compoundskytter som f.eks. i yngre år har skutt recurve, har nokså lett nådd øverste nivå i
compound (C1). Hvis han skifter til recurve, blir han med dagens regel plassert i R1 med
90m på første distanse på FITA. Vi mener de skytterne som er litt uerfarne i den nye
divisjonene bør kunne velge å gå ned en klasse. Dette vil også stimulere aktiviteten og
idrettsgleden og virke positivt på bredden i klubben.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (4 – 3)
Vi mener at de fleste innen kort tid er på samme nivå i andre divisjoner, og uansett må vi
forutsette at de som bytter divisjon trenger en viss treningstid før man deltar på stevner.

For øvrig har vi flere regler i dag som gir mulighet for nedrykk, slik at betydelige
”skjevheter” i dette bildet imøtekommes av disse regler.
Generelt finner vi det unødvendig å lage regler for de få som ønsker denne løsningen, og vi
kan heller ikke se at dette skulle skape noen større bredde i klubben.
Om Tinget skulle være av en annen mening, er vi sterkt i mot å lage nye spesielle opprykksregler.

Forslaget ble endret av klubben til følgende:
Etablerte skyttere som skifter mellom divisjonene, kan velge å gå ned en klasse i den nye
divisjonen.
Det ble foretatt avstemming om prinsippet, men overlates til forbundsstyret å formulere
teksten.
Endringsforslaget ble vedtatt.
Følgende hadde ordet: Norulf Åmås, Sissel Storelv, Bjørn Omholt, Ken H. Tesaker, Morten Wilmann

Forslag nr. 17 – Fra Forbundsstyret
Art. 105 C – Dato for norske mesterskap
Dato(er) for norske mesterskap fastsettes etter overenskomst mellom Forbundsstyret og
teknisk arrangør, dog slik:
1) NM Innendørs fortrinnsvis helgen før Palmesøndag
2) NM Skive fortrinnsvis i første halvdel av august
3) NM Jakt og NM Felt fortrinnsvis i september
Begrunnelse:
Gjøre reglene rundt arrangement av NM noe mer fleksible, noe man antar er i tråd med
medlemmenes ønsker.
Forbundsstyret (7 -0)

Det kom følgende endrings-/tilleggforslag fra Hvaler IL:
3) NM Jakt og NM Felt fortrinnsvis i første halvdel av september.

Styrets forslaget ble vedtatt med 50 stemmer.
Endringsforslaget falt.
Følgende hadde ordet: Astrid N. Grydeland, Jan Erik Ellingsen, Inger F. Edvardsen, Morten
Wilmann, Ken H. Tesaker

Forslag nr. 18 – Fra Klepp Bueskyttere
NM Jakt og NM Felt arrangeres fortrinnsvis i september.
Begrunnelse:
Dagens regel om at datoene for disse NM skal ligge i siste halvdel av september måned har
ført til at utesesongen blir dradd litt for langt ut over høsten med store utfordringer med vind
og temperatur og tidlig mørke om kveldene uten i skogen. Når andre idrettslag drar i gang
innesesongen litt etter skolestart, springer de etablerte bueskytterne ute i skogen uten tanke på
å flytte utstyr og aktivitet innendørs for å ta seg av nybegynnere eller halvetablerte skyttere
som falt litt av i løpet av sommeren.
Ved å utvide perioden for NM blir det lettere å finne et passelig tidspunkt hvor en tar hensyn
til internasjonale mesterskap. Regelen om at Forbundsstyret kan dispensere fra regelen om
tidspunkt bør fortsatt stå.
Forbundsstyrets kommentarer:
Se eget forslag – nr. 17 – ovenfor.
Forslaget går ut.

Forslag nr. 19 – Fra Tustna Idrettslag
Art. 105 C – Dato for norgesmesterskap
NM Innendørs arrangeres hvert år over to eller tre dager helgen før Palmesøndag.
Forbundsstyret kan dispensere fra regelen om tidspunkt.
Begrunnelse:
Dette åpner for at innledende runder kan skytes over to dager. I praksis vil dette åpne for at
arrangørklubben kan gjennomføre innledende skyting første dag (fredag) og vil da kunne
konsentrere seg helt til avviklingen av mesterskapet på lørdag. Dette vil gjøre det lettere for
arrangørklubben å delta i sitt eget NM og samtidig være med å arrangere mesterskapet.
Andre som kan delta på fredag, er de som skal være dommere på lørdag.
Dette blir gjennomført i andre NM. Som eksempel kan nevnes noen skytedisipliner innenfor
Norges Jeger- og Fiskerforbund. Der skyter arrangørene første dag og arrangerer
mesterskapet fra dag 2.
Forslaget vil gjøre det lettere for små klubber å ta på seg et slikt arrangement. Dette fordi
mannskapsbehovet blir redusert.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (6 -1)
Det er ofte høye leiekostnader for haller og dette er derfor et kostnadsspørsmål, dernest gir
det knapt samme konkurransemoment om klubbens egne skyttere skulle skyte for seg selv. Vi
kan heller ikke se at ordningen minsker mannskapsbehovet på dag 2 og 3 – tvert i mot øker
man mannskapsbehovet med én dag.
Forslaget falt mot 4 stemmer.
Følgende hadde ordet: Sigmund Johansen, Bjørn Omholt, Sissel Storelv, Svein Nikolaisen,

Forslag nr. 20 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – Art. 105 F –Dommere
Følgende avsnitt strykes:
”Hoveddommer skal dømme alle ekstraskytinger (shoot-off)”

Begrunnelse:
Bestemmelsen er upraktisk og medfører også at det brukes mer tid enn nødvendig på
ekstraskytinger. Alle dommere skal dessuten ha samme forutsetning for å dømme slik
ekstraskyting, og det er lagt stor vekt på prosedyrer rundt pilbedømming på alle
dommerkurs/konferanser de senere årene.
Forbundsstyret: For (7 – 0)
Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 21 – Fra Klepp Bueskyttere
I lagkonkurransene under NM Innendørs opprettes – i tillegg til den åpne klassen – en
dameklasse i recurve og en dameklasse i compound. Lagene består av de aldersklassene
som skyter seniorrunde (kadett, junior, senior og 50+). Lagene nomineres på forhånd,
og en kvinne kan bare delta på ett lag i samme divisjon i mesterskapet (må velge mellom
åpen klasse og dameklasse ved påmelding).
Begrunnelse:
Ved å åpne for egne damelag stimuleres damene til større og mer målrettet treningsaktivitet
gjennom året, og klubbfølelsen og samhørigheten bedres. Dette vil virke positivt på aktivitet
og klubbmiljø, 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, men
med denne endringen vil alle klubber – både store og små – stimulere damene sine ved at de
nå får mye større mulighet til å delta i lagkonkurransen.
Forslaget er også et bidrag til å øke breddeaktiviteten i klubbene våre, og det er viktig å få på
plass regler som gjør det interessant for klubbene å bli litt større.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 – 0)
Vi kan ikke se at ytterligere en klasse i lagkonkurransen har noen positive virkninger som ikke
allerede er oppnådd gjennom dagens ordning. Vi har lang erfaring for at egne klasser i
lagkonkurransen med liten deltakelse ikke har noen virkning på aktiviteten, og vi kan heller
ikke se at kvinnelige skyttere får noen større mulighet til å delta i lagkonkurransen enn de har
i dag.

Forslaget falt mot 9 stemmer.
Følgende hadde ordet: Norulf Åmås,

Forslag nr. 22 – Fra Larvik Bueskyttere
Alle 50+ klassene i begge divisjoner fjernes fra alle norske mesterskap.
Begrunnelse:
Av våre 4 divisjoner er det bare to som har 50+ klasser i 2 av 3 NM.
Compound og recurve, argumentasjon om at skytterne i denne alderen ikke greier kraftige
buer lik de som ordinært skyter i senior klassene har gått ut på dato. Utstyrsalternativene er
også blitt vesentlig større, med tanke på kraft/hastighet og pil bane. Resultatlistene fra de siste
års NMer viser dette, en stor prosent av skytterne i 50+ klassene kvalifiserer fint til finalene i
vanlig seniorklasser. Det vil gi flere lag i senior klassene, som igjen skaper større konkurranse
om plass i lagfinalene. Her er det bare pluss poeng, f eks. større konkurranse i vanlige seniorklasser, og mindre premieutgifter.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 – 0)
Forbundsstyret velger her å følge de synspunkter som har framkommet i spørreundersøkelsen.
Det var her en viss overvekt av respondentene som ønsket å beholde 50+ klassene.
Forslaget ble trukket av Larvik BS.
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt

Forslag nr. 23 – Fra Larvik Bueskyttere
50+ fjernes og erstattes av 60+ i begge divisjoner ved norske mesterskap.
Begrunnelse:
Av våre 4 divisjoner er det to som har klasser for 50+ i 2 av våre 3 NM.
For å motivere til større deltakelse i ordinære senior klasser og tilstrebe mer rettferdig
konkurranse i lagskyting som innehar momentet at kadett og eldre skyttere kan danne
klubblag, siden de skyter samme avstand. Vi er av den oppfatning at 60+ og kadett vil bli mer
rettferdig, enn 50+ og kadett dersom eldre skyttere skal ha egen klasse. Compound og
recurve, argumentasjon om at skytterne i denne alderen ikke greier kraftige buer lik de som
ordinært skyter i senior klassene har gått ut på dato. Utstyr alternativene er også blitt vesentlig
større, med tanke på kraft/hastighet og pil bane. Resultatlistene fra de siste års norske
mesterskap viser dette, en stor prosent av skytterne i 50+ klassene kvalifiserer fint til finalene
i vanlig senior klasser.
Om forslag nr. 22 vedtas, utgår dette forslaget.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 -0)
Med bakgrunn i spørreundersøkelsen, ønsker ikke Forbundsstyret å endre klasseinndelingen
som nå foreligger.

Forslaget ble trukket, men klubben kom med følgende endringsforslag:
I divisjonene recurve og compound fjernes klassene 50 år, og erstattes av klasse 60+ i
alle divisjoner ved Norske mesterskap.
Begrunnelse: som over
Endringsforslaget falt mot 6 stemmer.
Følgende hadde ordet:Bjørn Omholt, Ola Klåpbakken, Jan Erik Ellingsen, Sissel Storelv, Norulf
Åmås

Forslag nr. 24 – Fra Klepp Bueskyttere
En skytter kan bare konkurrere i én aldersklasse i en og samme divisjon individuelt i et
NM, men står fritt til å delta i flere divisjoner hvis det av arrangementstekniske grunner
lar seg gjøre. En skytter som melder seg på i flere divisjoner må ved påmeldingen si
hvilken divisjon vedkommende prioriterer hvis det oppstår kollisjon mellom divisjonene
i finaleavviklingen.
Begrunnelse:
Det ideelle hadde vært om NM ble avviklet divisjonsvis slik at de beste kunne kjempe om
medaljene i hver av divisjonene. Det hadde sikkert skapt oppstyr hvis f.eks skiforbundet
plutselig la alle NM-konkurransene (utfor, super-G, storslalom og slalom) til samme tidspunkt
slik at Svindal m fl. måtte velge hvilken alpinmedalje de skulle gå for.
Mens tanken om divisjonsvis avvikling av NM modnes, vil forslaget vårt i alle fall åpne for at
det blir de beste klubbene som kan konkurrere om lagmedaljene. I 2010/11 vant en klubb
vinterserien i Tradklassen ved å vinne samtlige matcher, men under NM 2011 ble det ikke
mulig for klubben å stille med et godt trad-lag fordi de beste skytterne fra vinterserien da
prioriterte andre divisjoner enn trad.
Også dette forslaget er med på å stimulere til større aktivitet, mer idrettsglede og større bredde
i bueskytingen.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 – 0)
Vi har forståelse for ønsket om å delta i flere disipliner, men mener dette vil kunne medføre en
god del praktiske problemer og lite forutsigbarhet rundt avviklingen av eliminasjonsrunder
og finaler.
Forslaget falt mot 11 stemmer.
Følgende hadde ordet: Norulf Åmås, Knut Svensen, Halvor Sverkeli, Roar Jystad, Thomas R. Arntsen,
Ken H. Tesaker

Forslag nr. 25 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Regelverk B – Art. 105 K III - tillegg
For at det skal kåres Norsk Mester og utdeles gullmedalje i NM i klasser med én
deltaker, må poengsummen være høyere enn kravet til Mestermerket i respektive klasse.
For at det skal kåres Norsk Mester og utdeles gullmedalje i NM i klasser med ett lag, må
poengsummen sammenlagt for laget være høyere enn kravet til tre mestermerker i
respektive klasse.
Begrunnelse:
Vi ønsker med dette tillegget til respektive artikkel å bevare muligheten til å kåre Norske
Mestere i alle klasser uten å senke kvaliteten på tittelen. Vi har mange klasser med få
deltakere, men med dyktige utøvere, det vil være synd for disse å kunne bli verdensmester
men ikke norsk mester. Nå er det ikke alltid antall skyttere som viser nivået eller er alibi for
kvaliteten i klassen, men resultatet. Med å legge et krav til poeng for å bli mester, må den
utøver som er alene i klassen prestere på det nivået som NBF har satt som krav til en Mester.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 – 0)
Vi vil peke på at resultater er avhengige av ytre forhold, som f.eks. lys (innendørs) og været
(utendørs), slik at en evnt. utdeling av gullmedalje kan bli en sjanseseilas og kanskje ikke
rettferdig fra år til annet. Derimot er forholdet til konkurranse om medaljene en forutsigbar
størrelse.
Forslaget ble trukket mot nytt endringsforslag:
For at det skal kåres Norsk Mester og utdeles gullmedalje i NM i senior klasser med én
deltaker, må poengsummen være høyere enn kravet til Mestermerket i respektive klasse.
For at det skal kåres Norsk Mester og utdeles gullmedalje i NM i senior klasser med ett
lag, må poengsummen sammenlagt for laget være høyere enn kravet til tre
mestermerker i respektive klasse
Endringsforslaget falt mot 15 stemmer. (43 mot)
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

Forslag nr. 26 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – art. 105 K III – Medaljeutdelingskriterier
Ny tekst:
Ved 3 startende deltakere (eller lag) utdeles:
Gull og sølv i seniorklasser og gull, sølv og bronse i aldersbestemte ungdomsklasser
Ved 2 startende deltakere (eller lag) utdeles:
Gull i seniorklasser og gull og sølv i aldersbestemte ungdomsklasser
Ved 1 startende deltaker (eller lag) utdeles:
Gull i aldersbestemte ungdomsklasser.

Begrunnelse:
Forbundsstyret støtter seg her på medlemmenes oppfatning slik den fremkommer i
spørreundersøkelsen høsten 2011, og fremmer forslaget som man tror vil høyne statusen på
våre norske mesterskap og medaljer.
Forbundsstyret (7-0)
Forslaget falt mot 15 stemmer.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Norulf Åmås, Astrid N. Grydeland, Ken H. Tesaker

Forslag nr. 27 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Regelverk B – art. 105 L 1 – tillegg
For at det skal utdeles premier i NM i klasser med én deltaker, må poengsummen være
høyere enn kravet til Mestermerket i respektive klasse.
For at det skal utdeles premier i NM i klasser med ett lag, må poengsummen
sammenlagt for laget være høyere enn kravet til tre mestermerker i respektive klasse.
Begrunnelse:
Vi ønsker med dette tillegget til respektive artikkel å bevare muligheten til å kåre Norske
Mestere i alle klasser uten å senke kvaliteten på tittelen. Vi har mange klasser med få
deltakere, men med dyktige utøvere, det vil være synd for disse å kunne bli verdensmester
men ikke norsk mester. Nå er det ikke alltid antall skyttere som viser nivået eller er alibi for
kvaliteten i klassen, men resultatet. Med å legge et krav til poeng for å bli mester, må den
utøver som er alene i klassen prestere på det nivået som NBF har satt som krav til en Mester.
Forbundsstyrets kommentarer: I mot (7 - 0)
Se under forslag nr. 27.
Forslaget ble trukket av Sandefjord BS.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

Representant nr. 46, Carl-E. Christoffersen, Hvalstad IL forlot salen.
Er nå 61 delegater til stede.

Forslag nr. 28 – Fra Forbundsstyret
Skyteregler D – art. 13
Mestermerket i jakt og felt-skyting utgår.
Begrunnelse:

Det er liten avsetning på dette merket, og man finner det ikke formålstjenlig å investere i nytt
verktøy og ny beholdning av disse, med en endret layout. Vi har Stormestermerket i disse
skytegrenene – og det mener man kan være god nok ”gulrot”.
(Til info: Mestermerket i jakt/felt består av to deler, gullmerket og en gullkrans. Denne gullkransen er gått ut av produksjon, så alternativet er å lage en ny tilsvarende design med dertil
hørende stanseverktøy).
Forbundsstyret (7- 0)
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

Forslag nr. 29 – Fra Forbundsstyret
Skyteregler 3D
Maksimumsdistanse for recurveklasser skal være 30m.
Begrunnelse:
En reduksjon av avstanden fra 45m til 30m tror man vil øke interessen for 3D i denne
divisjonen, fordi man eliminerer mye av risikoen for ødeleggelse eller bortskyting av piler ved
bomskudd. Dette er samme avstand som man bruker i vårt naboland. Dette er også i tråd med
svarene fra spørreundersøkelsen.
Forbundsstyret (7 – 0)

Forslaget ble vedtatt med 32 stemmer for, 26 stemmer mot.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Bjørn Omholt, Norulf Åmås, Johny Sandbæk

Forslag nr. 30 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Det opprettes et NBF-fond med følgende bestemmelser:
A: 0,5 til 1% av NBF sitt driftsbudsjett settes inn i et fond hvert år inntil fondet har en
verdi pålydende kr. 500.000,- målt i 2012-verdi. Fondet plasseres i bank og/eller
aksjefond til best mulig avkastning.
B: Avkastningen fordeles ut minst en gang i Tingperioden som et stipend til en skytter
som satser på et høyt internasjonalt nivå, og har muligheter til internasjonale medaljer.
Utøveren kan være under utdanning på videregående skole, i høyere studie med
bueskyting som toppidrett, eller i arbeide med muligheter til å satse på bueskyting på et
internasjonalt nivå. En utøver kan motta stipendet flere ganger. Hvis ingen kandidater
finnes i Tingperioden overføres avkastningen til NBF sitt driftsbudsjett når fondet har
nådd kr. 500.000,- (2012-verdi).
C: Fondsstyret skal bestå av tre medlemmer som velges på Tinget. Fondsstyret står for
utvelgelse og utdeling. Forbundsstyret kan komme med innstillinger på kandidater.

Fondsstyret og Forbundsstyret plasserer fondet i fellesskap.
Begrunnelse:
Vi ser at det kreves mer av våre utøvere hvis de skal lykkes internasjonalt i alle aldersgrupper
og divisjoner. Behovet for å gi støtte til utøvere i en oppbyggingsfase er stort. Dette vil også
stimulere flere til å kunne satse når de har muligheter til et stipend. Det er like viktig å ta vare
på de utøvere som har nådd et høyt nivå, og gi dem litt støtte for videre satsing. Det beste for
skytter-Norge er at det er flere skyttere i alle divisjoner som holder høy internasjonal standard.
Muligheten til å bedre rekrutteringen og øke bredden er større med flere gode norske skyttere
som hevder seg internasjonalt.
Lovkomiteens kommentarer:
Den delen av forslaget som gjelder valg av et fondsstyre, er et lovforslag som krever 2/3
flertall og det anbefales derfor at man deler forslaget i en lovteknisk og en regulær del.
Forbundsstyrets kommentarer: Imot (7 -0)
I og med at det kun er kort siden Tinget gikk inn for å avvikle vårt tidligere Fond, har vi ikke
sansen for å opprette et nytt fond med den forvaltningsmessige innsats det her legges opp til.
Vi vet ikke om forslagsstilleren har regnet på det, men en oppbygging av et fond i de
størrelser som det her legges opp til, vil ta 10-15 år, mens avkastningen (etter oppbyggingen)
vil i 2012-kroner utgjøre omtrent kr. 15.000,-.
Om Tinget ønsker å gi en håndsrekning til skyttere utover de tilbud de får gjennom NBF i
dag, vil det være mye enklere å foreslå en årlig budsjettpost – der man også kan ta hensyn til
de øvrige økonomiske realiteter som foreligger fra år til år.

Forslaget ble trukket av Sandefjord BS
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

12.

REGNSKAP 2010

a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets økonomiske beretning godkjent. Ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer.
c) REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetningen for 2010 godkjent uten kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble enstemmig godkjent.
Manglende siden med noter (nr. 2-6) legges med i referatet.
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte regnskap.
Følgende hadde ordet: Helge Møller, Steinar Risinggård

13.

REGNSKAP 2011

a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets økonomiske beretning godkjent. Ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer.
c) REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetningen for 2011 godkjent uten kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble enstemmig godkjent.
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte regnskap.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk

14. GODKJENNE REVISOR OG FASTSETTE HANS HONORAR
Forslag om å fortsette samarbeidet med den nåværende revisor, J. Bruserud & Co., Oslo
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tinget ble avsluttet lørdag, etter sak 14.
Søndag begynte tingforhandlingene med sak 15, etter et opprop som viste at det var
61 stemmeberettigede til stede (Oslo Bueskyttere deltok ikke).

15. ØKONOMIVURDERING.
BUDSJETT 2012 OG BUDSJETTRAMME 2013
Budsjettet for 2012.
50076 – ønskes øket med 1 skytter. – går innenfor samme ramme.
50020 – Sandefjord VGS – bør økes ut i fra at det blir 3 elever kommende sesong (ikke 2).
Styret fikk fullmakt til å omdisponere midlene under 50000-serien (styrke toppidretten), ut i
fra de aktiviteter/tiltak som blir/ikke blir gjennomført.
Budsjettet 2012 med et underskudd på kr. 412.000,- samt rammebudsjett for 2013 ble
enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Ola Klåpbakken, Johny Sandbæk, Steinar Risinggård, Morten Wilmann, Bjørn
Omholt

16. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2014
Forslag fra styret:
Tinget gir Styret fullmakt til å fastlegge sted for avviklingen av Tinget 2015 og at det
tas sikte på å legge Tinget i det sentrale østlandsområdet for å redusere de samlede
reiseomkostningene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

17. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG
Valgene fikk følgende utfall:
President;

Jan Roger Skyttesæter, Lillestrøm & OB

Valgt for 4 år

Vise presidenter;

Steinar Risinggård, Kristiansand BS
Sigmund Lindberget, Elverum

Ikke på valg.
Valgt for 4 år

Styremedlemmer;

Jan Erik Ellingsen, Moss BS
Valter Kristiansen, Bodø BF
Stemmer: 19
Ken Henry Tesaker, Stavanger BS
Stemmer: 42
Sissel Storelv, Tinden BK
Eva Therese Width, Tustna IL

Ikke på valg

Varamedlemmer;

Anette S. Andersen, Lillestrøm & OB
Heidi Bjelland, Larvik BS
Ronny Edvardsen, Surnadal IL
Stemmer: 33
Leif Lien, Tinden BK
Stemmer: 12
Ole H. Iversen, Bodø BF
Stemmer: 15

Ikke på valg.
Ikke på valg
Valgt for 4 år

Kontrollkomite;

Norulf Åmås, Klepp BS
Mona Holte, Hvaler IL
Vigdis Fjeldstad, Larvik BS
Helge Møller, Fredrikstad BS

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Lovkomite;

Eva C. Thesen, SK Vidar
Paul H. Paulsen, Stavanger BS
Roar Jystad, Lillestrøm & OB

Valgt
Valgt
Valgt

Valgkomite;

Bjørn Omholt, Larvik BS
Jon-Arne Storelv, Tinden BK
Tove Mette Michaelsen, Klepp BS

Valgt
Valgt
Valgt

Varamedlemmer;

Valgt for 4 år
Ikke på valg.
Valgt for 4 år

Ungdomsutvalg:

Kristin Fuglevåg, Tustna IL
Marius Halvorsen, Larvik BS
Robert Landskaug, Ås BS

Valgt
Valgt
Valgt

Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Jan Erik Ellingsen, Morten Wilmann, Marit Wegner

AVSLUTNING
Dirigent Per Bolstad takket så delegatene for helgen, og overlot ordet til den nyvalgte
presidenten, Jan R. Skyttesæter.
Han takket delegatene for et godt og harmonisk ting, og ønsket på vegne av det nye styret å
takke for den tilliten som er blitt gitt de.
Avtroppende styremedlemmer, Vigdis Landskaug og Tove Mette Michaelsen, ble takket for
sin innsats igjennom flere år.
Dirigenten Per Bolstad fikk og velfortjent takk for vel utført jobb.
Til slutt henstilte han klubbene til å søke om NM arrangement fremover.
Ønsket så alle delegater en god tur hjem.

Morten B. Wilmann

Stephen Smithurst
Referenter

Marit Wegner

Vedlegg:
Handlingsplan 2012-2014
Elitesatsing
Noter til regnskapet 2010
Budsjett 2012
NBF’s lov

Helge Møller

