
Sportsutvalgsmøte og arbeidsmøte med landslagstrenere 10.01.21 

 

Agenda for arbeidsmøte med trenerne: 

• Avklare trenernes myndighet, etter tinget 2020.  Dette må ses i sammenheng med 

sportsutvalgets myndighet, hvilken myndighet som er delegert fra styret 

• Endring av trenerstrukturen, mot struktur vi kom frem til på workshop i sommer: En trener 

pr gren og ressurser som betjener alle grener 

• Hvordan holde motivasjon til sportsutvalget, trenere og landslagsutøvere, frem til 

situasjonen er normalisert 

• Planlegging av aktiviteter for normal situasjon (fra sommeren?) 

• Eventuelt 

 

Agenda for kort sportsutvalgsmøte, etter møte med trenerne: 

• Konkludere etter møte med trenerne 

• Utarbeide forslag til reviderte retningslinjer for sportsutvalget 

• Eventuelt 

 

 

Trenerne utrykte bekymring for deres gjenværende myndighet, etter at også uttak til Worldcup skal 

foretas av UK.  Fordelene med å være en del av landslaget er enda mindre enn tidligere.  

Sportsutvalget med bistand fra landslagstrenerne, skal arbeide med rammene til landslaget frem mot 

neste Ting, for å sikre motivasjon for trenerne, attraktivitet for skytterne og muligheten for NBF å 

bygge lagfølelse. 

Mål/fremtidsbilde – 10 år frem i tid: 

1. Norge kommer til 1/8dels finalen i OL (topp 16) * 

2. Norge har skyttere, i recurve, compound og barebow, rangert blant de 20 beste i verden 

3. Norge er representert i WC finalen * 

4. Norge skal ha pallplasseringer på 3D/Felt - VM/EM 

*(Mulig interesse fra pressen) 

 

Det er behov for endring av trenerstrukturen på landslaget, jfr. Workshop mellom sportsutvalget og 

trenerutvalget (utdanningsutvalget) sommeren 2020.  Prinsippet som kom frem var at det skal være 

en trener pr gren, samt ressurser som bidrar inn mot alle grenene.  Sportsutvalget ønsker at det skal 

være tre landslagstrenere for henholdsvis skive, skogsskyting og ungdom.  Det er viktig at 

organisering og taktikk er en del av landslagstrenernes oppgaver.  Sportssjef og langslagstrenere 

jobber videre i egne møter, med organiseringen og å finne rett ressurs på rett sted. 

 

Budsjettet for 2021 ble vedtatt på Tinget og detaljert på første styremøte etter Tinget. 

Samlinger/matchinger og mesterskap (para) kr  95 000  

Elitesatsing - spisset gruppe recurve   kr 150 000  

Elitesatsing - Compound    kr 150 000  

Elitesatsing - 3D     kr 115 000  

Videreutvikling ungdom – satsingsgruppe kr 350 000 

 



Sannsynligvis vil samfunnet fungere relativt normalt ca fra sommeren.  Trenerne ser på aktiviteter for 

landslaget fremover og muligens også for at de som ønsker å satse på toppidrett, skal få bli kjent med 

hva landslaget er. 

 

Sportsutvalgets retningslinjer ble gjennomgått og justert. Retningslinjene legges frem på neste 

styremøte. 

 

 

 


