
 

   

 

 

 

Referat fra sportsutvalgsmøte 6. september 2020 

 

Fra Sportsutvalget kom i tillegg til sportssjef – Eva, Marius, Jan og Rune. 

Referent Jan Roger 

Observatør var president Steinar. 

 

Agenda: 

• Møte med trenerne Tanker og planer for fremtidig satsning 

• Videre planlegging etter møte mellom sportsutvalget/trenerutvalget. Samordne og 

planlegge kommunikasjon og forankring av strategi/mål. Overføring til neste 

sportsutvalg 

• Planlegge representasjonsoppgaver for 2021  

• Forberedelser til Tinget  

• Innspill fra Rune  

• Eventuelt 

 

 

Møte med landslagstrenerne 

Spørsmålsrunde fra sportsutvalget til trenerne. Landslagstrenerne informerte om skytternes 

situasjon gjennom den amputerte sesongen. 

  

Den økonomiske situasjonen for landslagsgruppene ble diskutert, og det kom forslag om men 

burde ha egenandeler for å være med på samlinger. 

- Det var en del sprikende meninger rundt dette tema, men hvis det er en del av 

forutsetningen for å være med i en gruppe, så må det skisseres i tilbudsbrevet når skyttere 

får tilbud, slik at de har en forutsigbarhet på hva som forventes av dem. 

- Det bør også gis informasjon om hvor man kan søke om støtte til å dekke denne type 

kostnader, og det ble skissert klubb og krets/region – siden de er på kopi ved et tilbud til 

skytter om å være med i gruppe. 

Trenere forlot møte klokken 14:00, og Sportsutvalget fortsatte møte. 

 

Representasjonsoppgaver for 2021 

En budsjettmatrise for representasjon 2021 ble gjennomgått av Sportsutvalget, og sendes 

styret for vurdering opp mot budsjett 2021.  Det er stor usikkerhet om alle mesterskap vil bli 

gjennomført som oppsatt 

 

Forberedelser til Tinget 

Sportssjefen luftet med Sportsutvalget om hva som skal informeres om under Tinget når det 

gjelder toppidrett og Eva som har ansvaret for Strategi og Sportssjef Ragnhild legger en plan 

for dette. 

 

Sportssjefen vil også legge frem et referat fra dette Sportsutvalgsmøte på kommende 

styremøte 12/9 klokken 11:00 hvor man kan diskutere videre med tanke på presentasjon på 

Tinget. 

 

 

Nye skyttere til 3D landslaget 



 

   

 

Det ble foreslått 2 nye skyttere til 3D landslagsgruppen, slik at gruppen blir så stor som 

opprinnelig tenkt. 

Begge er langbueskyttere og vil gjøre at alle buetyper er representert. 

- Det ble litt diskusjon om tidspunktet var riktig siden informasjonen rundt etableringen av 

3D landslag var blitt gjennomført litt raskt uten at bueskytter Norge var informert godt 

nok på forhånd 

- Sportsutvalget gikk inn for at; 

o Stein Anzjøn fra Klepp bueskyttere 

o Kjell Kristian Hansen fra Klepp bueskyttere 

- Tilbud vil bli sendt fra administrasjonen etter at svar på henvendelse fra «gruppen» er 

besvart. 

 

Innspill fra Rune 

Det har kommet ønske fra flere av 3D skytterne som kommer på landslaget om de kan stille i 

landslagstøy på nasjonale stevner. 

Tidligere Tingvedtak fastsetter at på nasjonale stevner og mesterskap skal det benyttes 

klubbtrøye.  Utdeling av landslagstøy skjer først ved internasjonal representasjon og derfor 

har ikke alle landslagsskyttere landslagstøy. 

 

Sikring av deltagelse for recurveskyttere på uttakskonkurranser 

Sportsutvalget diskuterte hvordan man kan sikre at recurve skyttere kan delta på 

kvalifiseringsstevner for neste OL – 2024. 

Sportsutvalget lager en formulering til Tinget 2022 som overleveres styret, som sikrer at 

recurve skyttere kan reise til uttaksstevner selv om det er EM eller VM. 

Det forutsettes at skytterne har oppnådd sine poeng krav, men det må formuleres slik at selv 

om for eksempel Compound er høyrere rangert av UK, så må det gis mulighet for å sende 

recurve skyttere i kvalifiseringsperioden selv om rangeringen fra UK har recurve skyttere 

lenger ned på listen. 

 

Brev fra 3D skyttere 

Et brev fra en gruppe skyttere spurte om hvilke kriterier som var lagt til grunn for uttak av 3D 

gruppen. 

- Sportsutvalget diskuterte dette brevet og politisk ansvarlig for 3D og Felt Rune, vil 

sammen med Sportssjefen lage et forslag til svarbrev som sendes resten av Sportsutvalget 

for godkjenning/kommentarer.  

 

 

 

 


