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Sportssjefens og Sportsutvalgets retningslinjer  

Administrasjonen har justert retningslinjene til Sportsutvalgets retningslinjer etter Ting 2018, 

for godkjenning.  Retningslinjene er justert av Sportsutvalget. 

 

1. Sportsutvalget består av 3 medlemmer fra styret, og to medlemmer som ikke er 
medlem av NBF’s styre og som fortrinnsvis har erfaring fra nasjonal og internasjonal 
bueskyting (som skytter eller trener), samt generalsekretæren (uten stemmerett).  
 

2. NBF’s president kan ikke være sportsutvalgets sportssjef/leder eller sitte i 
sportsutvalget, vedtatt av Tinget 2018. 
 

3. Landslagstrener kan ikke være medlem av sportsutvalget, vedtatt av Tinget 2018. 
 

4. Sportssjefen er sportsutvalgets leder. 
 

5. Sportssjefen er toppidrettens organisator og skal i samarbeid med landslagstrenere 
styre utviklingen av landslagskyttere.  Herunder ligger sportslige aktiviteter og 
økonomiske prioriteringer. Sportsutvalget bestemmer sammensetningen av 
landslaget, innenfor de økonomiske rammer som er lagt av forbundsstyret.  Dette 
omfatter landslagstrenere og skyttere. 
 

6. Sportssjefen skal formidle forventninger og behov mellom styret/sportsutvalget, 
gruppeledere og skytterne.  Sportssjefen legger frem sportsutvalgets arbeid på 
forbundsstyrets møter.  
 

7. Sportssjefen har ansvar for å fremskaffe forslag til budsjett for landslagsgruppene for 
neste års aktiviteter, til styrets budsjettbehandling.  Herunder ligger også forslag til 
matchingsstevner. 
 

8. Sportssjefen kan fritt informere om arbeid, strategier mm innen toppidretten, uten at 
dette på forhånd er lagt frem for styret og i henhold til de økonomiske rammer som 
er bestemt av forbundsstyret.  
 

9. Sportsutvalget skal bistå forbundsstyret med å finne gode mål for toppidretten. 
 

10. Sportsutvalget har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde system for samarbeid og 
rapportering mellom landslagstrenere og sportssjefen 
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11. Sportsutvalget er styrets forlengede arm i forbindelse med NBF’s elitesatsning, både 

på ungdomsnivå og for de godt etablerte skytterne.  
 

12. Utvalget skal kvalitetssikre uttakskriterier for inntak til ulike satsingsgrupper. I de 
tilfeller flere av Sportsutvalget medlemmer kan anses for inhabile i forbindelse med 
vurderinger til satsingsgrupper skal dette overlates til den aktuelle landslagstrener 
 

13. Utvalget skal vurdere representasjonsoppgaver i samarbeide med de respektive 

landslagstrenere og i samsvar med forbundets økonomi. Uttak til internasjonale 

mesterskap gjøres av UK. 

 

14. Sportsutvalget skal på forespørsel bistå UK i forbindelse med uttak til internasjonale 
mesterskap. 
 

15. Sportsutvalget skal fungere som faglig diskusjonspartner overfor landslagstrener, 
krets-regions trener og lokale trenere. Utvalget skal også legge rammer for aktivitet 
innen de forskjellige satsingsgruppene. 
 

16. Sportsutvalget skal vurdere og kvalitetssikre kriterier for anbefalt trening og 
treningsmengde på ulike nivåer. 
 

17. Sportsutvalget har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde instrukser for roller 
innenfor toppidretten.   

 


