Referat Sportsutvalgsmøte 28/4 via Teams
Tilstede. Ragnhild, Eva, Rune, Jan og Marius
Morten og Magne til punkt 1 på agenda
Endre for å drifte Teams og Jan Roger som referent

Agenda sportsutvalgsmøte:
1. Diskusjon med Magne og Morten.
2. Situasjonen vedr. internasjonale konkurranser 2020
3. Sportsutvalgets oppgaver frem mot Tinget
4. Tanker om trenersituasjonen for landslagene. På tide å evaluere dagens løsning.
5. Recurvegruppa – trener og utøvere, satsning mot OL 2021 og 2024
6. Eventuelt

1)
Morten og Magne informerte om status.
Magne.
Ungdomsgruppen har han god kontakt med og det rapporteres at ungdommen har sine
utfordringer rundt hjemmeskole, vanskelige treningsforhold når det gjelder skyting etc..
Magne får inn rapporter fra den enkelte hver søndag om hvordan de har utført avtalt
aktivitet.
Magne.
Spisset gruppe.
Utfordringer når den planlagte sesongen er satt på vent, men at hver enkelt utøver
forsøkte å ha så god treningskvalitet som mulig.

Morten og Compound gruppen, så har han ofte kontakt med den enkelte utøver og får
nødvendige tilbakemeldinger.
De føler seg demotiverte siden sesongen er satt på vent og usikkerheten er stor for
videre arrangementer – mener de er så erfarne at de klarer seg godt med å
opprettholde god kvalitet på treningen når de først har anledning til å trene.

Morten og Magne har planer om å ta kontakt med Sverige og Danmark for å få til en
Skandinavisk matching når det igjen blir lovlig, og som en forberedelse til kommende
internasjonale matchinger og mesterskap.
2)
Punkt 2 ble diskutert med Morten og Magne under punkt 1
Morten og Magne forlot møte.

3-4-5)
Sportsutvalget fungerer som vanlig frem til konstituerende styremøte etter Tinget som
hvis alt går som planlagt er 24-25 oktober.
-

Man planlegger et møte mellom trenerutvalg og sportsutvalg som skal se på og
komme med et forslag til trenerkabal på kort og lang sikt.

-

Planlegger også budsjett og hvilke matchingsoppgaver og mesterskap som skal
gjennomføres i 2021

-

Simen Burhol ble tatt inn i recurvegruppa.

-

Hele gruppen vil bli evaluert når deltagelse for OL 2020/21 er avklart.

6) Eventuelt
-

Sportssjef lager en oversikt over hvem som nå er med i de forskjellige
forbundsgruppene, slik at denne informasjonen kan legges på hjemmesiden.

-

Det arbeides også med at den enkelte utøver har sin egen CV på hjemmesiden.

Jan Roger (referent)

