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1. ÅPNING
Steinar Risinggård, president i Norges Bueskytterforbund, åpnet Tinget med å ønske alle
delegater og gjester velkommen.
Ønsker et fruktbart og fremtidsrettet ting. For å komme fremover må man kjenne historikken.
Forbundet er i år 70 år.
Hyggelig å se så mange unge delegater. Positivt for fremtiden og fremtidige lederoppgaver i
klubb og forbund.
Aktiv periode i forbundet. Økende deltakelse generelt på alle konkurranser.
Skyldes kompetanseheving i alle ledd. Takket administrasjonen for det.
Stor deltakelse på NM, selv om det er noen variasjoner basert på om mesterskapet blir
arrangert i Østlandsområdet eller Regionalt.
Ungdomssamling i Drammen i november 17 med 50 deltakere. Satse på disse samlingene
som vil utvikle organisasjonen over tid.
Teknologien går fremover når det gjelder konkurranser ift. Ianseo systemet.
Trenerutdanningen videreutvikles i tråd med NIFs trenerløype. Ha aktivitetsleder, trener 1 og
2 kurs. Ny trener 3 utdanning er i gang.
Styret i NBF jobber med Antidoping Norge om å bli Rent Særforbund. Klubbene oppfordret
til at sine medlemmer tar Ren Utøver.
Jobbet med ny strategiplan som tas opp på dette ting.
Ekstra midler via bingomidler. Kjærkomment tillegg til støtten fra NIF.
Trimtex ny avtale med bekledning til landslagene.
Aktivitet øker – dobling av aktive ila 6 siste år.
Møte utfordringer med kreativitet og optimisme.
Gått bort i perioden: Sissel Storelv (8. febr. 2017) og Eivind Engen (20. febr. 2017) og andre
De ble minnet med ett minutts stilhet.
Presidenten ønsket så delegatene et godt ting

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

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Alle fullmakter godkjent.
Steinar Risinggård
Eva C. Thesen
Sigmund Lindberget
Tommy Figved
Jan Askeland
Dag O. Prestegarden
Kristin H. Hagerup
Sander Roth

President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
NBFs ungdomsutvalg

Akershus/Oslo Buesk.krets
Bueskytterregion Midt-Norge
Bueskytterregion Sør-Vest
Troms Bueskytterkrets
Bueskytterregion Vestlandet
Bueskytterregion Vestviken
Østfold Bueskytterkrets

Naci Akkøk
Lars E. Amundsen
Paul H. Paulsen
Kåre Lykseth
Andreas Vik Larsen
Marius Halvorsen
Rune Edvardsen

Akkerhaugen BSK
Askim BK

Jarle B. Flathus
Ole P. Willassen
Lisa Michaelsen
Ole J. Holte
Linn-T. Selvik
Hege Rasmussen
Svein Sailer
Espen Andersen
Bjørn Måkestad
Gudveig Jacobsen
Rune N. Karlsen
Terje Engseth
Gro H. Eid
Bjørn A. Hagen
Fred A. Gjelseth
Stine T. Nygaard
Magne Nilsen
John O. Johansen
Morten E. Husdal
Brigitte Brueland
Nicolas Poulsson
Ove Erdal
Sven-O. Johansen
Tove A. Johansen
Finn E. Johansen
Olav Bukkvoll
Linda C. Herud
Inger F. Edvardsen
Silje Røe

Bergen BS
Bodø BF
Bærum & OB

Drammen BS
Elverum BS
Finstadbru BS
Fredrikstad BS

Fredrikstad HIL
Geitastrand IL
Grenland BS
Hardanger BK
Harstad BS

H.E.G IL
Hvaler IL
Klepp BK

Kodal BS

Kristiansand BS

Larvik BS

Laugen BK
Lillehammer BK
Lillestrøm & OB

Lyngdal BS
Moss BS

Oslo BS

Sandefjord BS

Skreia IL
Skrim IL
Solør BK
Stavanger BS

Tinden BK

Tustna IL
Tønsberg & OB

SK Vidar
Vigra IL

IL Yrjar
Ørnes IL
Ås BS

Eivind Lie
Arne Kjærland
Nina Gundersen
Bjørn Omholt
Vigdis Fjeldstad
Berit Nordskag
Wiggo Nordskag
Egil Sæterlid
Robert Enger
Heidi Bjelland
Emmy Schwital
Liv Lien
Odd Lillesæter
Arne Jensen
Knut Svensen
Odin Foss Sjøtun
June Svensen
Tove M. Michaelsen
Lin K. Vestlund
Anne Lene Hagen
Jarle Vestlund
George Refseth
Eirin Beenberg
Nicolai Eckhoff
Lailaa Fevang
Johny Sandbæk
Paul A. Hagen
Tom Martinsen
Heidi Brodshaug
Mari N. Hustveit
Jon Sanda-Jenssen
Ken H. Tesaker
Anne Bryn
Katrine Hillestad
Svein Nikolaisen
Jon-Arne Storelv
Kristine Storelv
Eva T. Beer-Width
Wanja Richardsen
Ragnar Evensen
Gøran Albrigtsen
Tore Solve Tretli
Eddie Øyen
Inge Fagerheim
August H. Fagerheim
Julie Fredriksson
Hugo Beer-Johansen
Bente F. Kristensen
Hilde Moe
Børge Moe

Oppropet ga 92 stemmeberettigede (av 93 – Magne Nilsen, Fredrikstad BS kom senere)
2/3 flertall for å godkjenne lovforslag – 61 stemmer. 47 stemmer for å få simpelt flertall.
Dersom alle avgir stemme.
I tillegg var følgende til stede:
Valter Kristiansen
Gunnar Fykse
Per E. Bolstad
Vigdis Gjone
Svein O. Sjøtun
Per Christian Stensgård
Jan R. Skyttesæter
Endre Vik Larsen
Morten B. Wilmann
Jan E. Ellingsen
Stephen Smithurst

NBF’s lovutvalg
NBF’s valgkomite
Dirigent (forslag)
NBF’s kontrollkomite
NBF’s kontrollkomite
NBF’s styre, varamedlem
NBF’s generalsekretær
NBF’s utviklingsansvarlig
NBF’s administrasjon
NBF’s administrasjon
NBF’s administrasjon

Sander Roth fikk tingets tilslutning til å opptre på vegne av Ungdomsutvalget, da Endre Vik
Larsen nå er ansatt i NBF.
Følgende hadde ordet: Jan Roger Skyttesæter, Steinar Risinggård

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

Per E. Bolstad

Sekretærer ble:

Jan Roger Skyttesæter
Stephen Smithurst

Til å undertegne protokollen ble valgt:

Inger F. Edvardsen
Vigdis Fjeldstad

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,
HERUNDER VALG AV TELLEKORPS
Sakslisten (med de ovennevnte forslag og tilføyelser), samt forretningsordenen ble så
godkjent.
Styret fikk tingets tilslutning til at punkt 12 og 13 flyttes til og behandles etter punkt 5 på
sakslisten.
Følgende tellekorps ble valgt:

Endre Vik Larsen
Tonje Bakken
Isak Husevåg Synnes

Følgende hadde ordet: Per Bolstad, Jan Roger Skyttesæter,

93 stemmeberettigede tilstede på tinget nå.
62 stemmer for 2/3 flertall, 47 stemmer for simpelt flertall.

5a. (tidligere 12.) REGNSKAP 2016
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets økonomiske beretning ga ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått.
Kontrollkomiteen fikk tingets tilslutning til å komme med tilleggsrapport til sin tidligere
innsendte beretning.
c) REVISJONSBERETNING
Beretningen fra ansatt revisor for 2016 ga ingen kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Dette ble godkjent med 85 stemmer for, ingen imot med de kommentarer som foreligger
under.
Det ønskes om større synlighet i regnskapet, deriblant ønske om note i regnskapet på oppsett
på utdeling av stipend, samt splittelse av reisekostnader mellom styret, administrasjonen og
evt. andre.
Styret noterer seg også øvrige punkter fra Kontrollkomiteen omkring dette.

Følgende hadde ordet: Vigdis Gjone, Bjørn Omholt, Wiggo Nordskag, Stine T. Nygaard, Svein O.
Sjøtun, Johny Sandbæk, Paul H. Paulsen, Heidi Bjelland, Morten B. Wilmann, Naci Akkøk, Steinar
Risinggård, Ken H. Tesaker, Tor Solve Tretli, June Svensen, Eddie Øyen, Rune Edvardsen, Tom
Martinsen, Nicolas Poulsson, Espen Andersen, Inge Fagerheim

5b. (tidligere 13.) REGNSKAP 2017
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets økonomiske beretning godkjent.
Skrivefeil i teksten, under punktet Resultat, andre setning. Årstallet skal være 2017, ikke
2015.
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning gjennomgått.
c) REVISJONSBERETNING
Beretningen for 2017 fra ansatt revisor medførte ingen kommentarer.

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble godkjent med 83 stemmer for, ingen imot.

I anledning av at Kontrollkomiteen hadde innstilt på at regnskapene ikke skulle
godkjennes tross korrekt oppsett og resultat, forelå et skriv fra Norges Idrettsforbund.
Se vedlegg.
Følgende hadde ordet: Vigdis Gjone, Svein O. Sjøtun, Morten Wilmann, Magne Nilsen, Inge
Fagerheim, Ken H. Tesaker, Laila Fevang, Inger F. Edvardsen, Paul A. Hagen, Steinar Risinggård,

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2016-2018.
Beretningen for 2016-2018 ble gjennomgått punkt for punkt med følgende
bemerkninger/kommentarer/innspill, og deretter godkjent av tinget, 92 stemmer for, ingen
imot.
Side 6:
Lovkomiteen, heter Lovutvalget. Navnet endres.
Sissel Storelv leder av lovutvalget gikk bort i 2017. Valter Kristiansen overtok hennes plass.
Sander Roth overtok ledervervet i Ungdomsutvalget etter Endre Vik Larsen (som ble ansatt i
NBF). I tillegg ble Hanna Husdal oppnevnt som medlem i dette utvalget.
Side 7:
Arne Kjærland ble oppnevnt som varamedlem i UK.
Ferdighetsmerker:
NBF’s Mestermerke. I tillegg til Henning Skau, så ble det også utdelt følgende personer:
John H. Måleng, Ulf Hansen og David Lauritzen – alle Moss BS
Side 9:
Tredje avsnitt: «En sak som tok en del ressurser….» Parentesen (etter protest fra Sandefjord
BS) strykes fra beretningen.
Side 10:
Under Toppidrett, 2. avsnitt.
«Dette kan ha flere årsaker…….for å nå internasjonalt toppresultat»
Hele avsnittet strykes, og styret beklager at formuleringen i det hele tatt kom med.
Mange kommentarer/tilbakemeldinger ift. toppidrettssatsingen til NBF, en god del gikk på
fremtidig satsing – som hører til under strategi-/handlingsplan og uttaksprosedyrer…..
Side 28:
Norgesmestere innendørs.
Recurve herrer senior- nr. 3 Paul Andre Hagen representerte Sandefjord BS, Ikke Elverum
BS.
Recurve damer senior- nr. 2 Wanja Richardsen representerte Tønsberg & OB, og ikke Moss
BS.
Det ble også ønsket statistikk for deltakelse i internasjonale mesterskap i beretningen.

Følgende hadde ordet til beretningen: Rune Edvardsen, Johny Sandbæk, Paul H. Paulsen, Naci
Akkøk, Steinar Risinggård, Stine T. Nygaard, Bjørn Omholt, Morten B. Wilmann, Laila Fevang, Ken
H. Tesaker, Heidi Bjelland, Inger F. Edvardsen, Magne Nilsen, June Svensen, Evind Lie, Paul A.
Hagen, Wanja Richardsen

7. KOMITERAPPORTER
Rapportene ble godkjent med følgende kommentar.
Side 41:
Lovkomiteen heter Lovutvalg. Byttes ut i teksten.
Følgende hadde ordet til beretningen: Paul H. Paulsen

8. STRATEGIPLAN/HANDLINGSPLAN 2018
Eva C. Thesen holdt en presentasjon på hva som har skjedd på forbundsplan siden forrige
ting, sammen med Per Christian Stensgård.
Presentasjon av NBFs utviklingstrapp v/Ragnhild Nordmelan.
Presentasjon av NBFs arbeid med Rent Særforbund» v/Endre Vik Larsen
Innspill som fremkom til planen:
Dommeroversikten – få oppsett på dommere som ikke er aktive skyttere
Oppdatere NM kokebok på NBFs side.
NBF må vite hva de vil og hvor de vil, før planer settes
Sandefjord ønsker å avholde internasjonale konkurranse i Norge
Mediatjeneste hos NTB – melde inn stevner der som lokalaviser etc. kan benytte.
NBF må tenke bredde også…..(ligger i utviklingstrappen)
NBFs Strategiplan og Handlingsplan for 2018 ble vedtatt med de innspill som fremkom
over. 90 stemmer for, ingen i mot.
Følgende hadde ordet: Eva C. Thesen, Per Christian Stensgård, Endre Vik Larsen, Ragnhild
Nordmelan, Magne Nilsen, Inge Fagerheim, Stine T. Nygaard, Naci Akkøk, Johny Sandbæk, Fred A.
Gjelseth, Ken H. Tesaker, Eddie Øyen, Morten Wilmann, Rune Edvardsen, Wanja Richardsen,

9. RAMMER FOR UK
Prinsippene for uttak til representasjonsoppgaver og andre oppgaver følger i hovedsak av
Strategien som godkjennes av NBF’s Ting.
Uttaksprosedyrene legger også rammer for UK sitt arbeid i perioden.
Dersom denne godkjennes i sin helhet, så skal ikke Ås BS sitt forslag 13 stemmes over.
Ås sitt forslag ble lest igjennom før behandlingen av dette punktet.
Tingforsamlingen stemte for å implementere forslag 13 inn i rammene for UK.
Prinsipper ved uttak ble vedtatt med implementering av forslag 13 fra Ås bueskyttere
godkjennes.

Følgende hadde ordet: Jan E. Ellingsen, June Svensen, Eddie Øyen, Inger F. Edvardsen, Rune
Edvardsen, Tor Solve Tretli, Morten Wilmann, Johny Sandbæk, Eivind Lie,

10. TILDELING AV NM
2019:
NM innendørs
NM skive
NM jakt
NM felt
2020:
NM innendørs

NM skive
NM jakt
NM felt

-

Førde BS
Sandefjord BS
xxx
xxx

-

Tønsberg & OB
IL Yrjar
Bergen BS
Sandefjord BS
xxx
xxx

-

(75 stemmer)
(14 stemmer)
(03 stemmer)

Sandefjord BS trakk sin søknad for NM innendørs 2020, mot å søke på NM utendørs 2020.
Deres søknad betinget at de fikk begge utendørs NM 2019 og 2020.
Tinget godkjente dette.
Søkerklubbene for NM innendørs 2020 fikk så presentere sine søknader.
Det ble foretatt avstemming mellom de tre søkerklubbene. Følgende utfall av avstemmingen
ble som følger (se stemmetallene over).
Vedtak: NM arrangører for 2019 og 2020 vedtatt.
Klubbene oppfordres til å søke på NM jakt og NM felt for disse to årene.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Wiggo Nordskag, Svein Nikolaisen, August H. Fagerheim,
Naci Akkøk, Jon-Arne Storelv, Morten Wilmann,

Tingforhandlingene ble avsluttet etter dette punktet lørdag, og fortsatte søndag med punkt
11, forslag.
Delegat nr 94, Jon Sanda-Jenssen fra Solør BK var blitt syk og stilte ikke på søndagens møte.
Er da 92 delegater til søndagens forhandlinger.
2/3 flertall for å godkjenne lovforslag – 61 stemmer.
47 stemmer for å få simpelt flertall.

11. FORSLAG
Forslagene er forelagt Lovutvalget. I de tilfeller der Lovutvalget har kommentarer, ble
dette gjengitt under respektive forslag.

Forslag nr. 1 - Fra Larvik Bueskyttere
Vedr. NBF’s Lov - §17 – 10, foreta valg.
1)Forbundsstyrets president velges for én tingperiode, 2 år.
2)Forbundsstyrets øvrige medlemmer velges for 4 år (to tingperioder).
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges for mer
enn 8 sammenhengende år, og ingen klubb kan være
representert med flere enn to medlemmer.
Forslaget er todelt med punkt 1 og punkt 2
Punkt 1 falt. 48 for – 43 mot.
Punkt 2 falt. 54 for – 33 mot.
Følgende hadde ordet: Heidi Bjelland, Kristin Hagerup, Eva C. Thesen, Johny Sandbæk, Eivind Lie,
Stine T. Nygaard, Morten Wilmann,

Forslag nr. 2 – Fra NBF’s Ungdomsutvalg
Vedr. NBF’s Lov §17 – 10 h - ny tekst:
Ungdomsutvalg med leder, nestleder og 3 medlemmer
Vedr. NBF’s Lov §21 – 3 - ny tekst:
Ungdomsutvalget velges på Forbundstinget med leder, nestleder og 3 medlemmer
Begrunnelse:
Ungdomsutvalget har fått flere og flere oppgaver, noe som betyr mer ansvar og mindre tid
for representantene. Derfor ønsker vi at Utvalget blir utvidet for å kunne delegere mer, og
gjøre det mer attraktivt å være i Ungdomsutvalget, slik at det ikke blir for belastende i en
hektisk studiehverdag.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styret er i prinsippet enig i forslaget, men foreslår en endring av teksten for å lette
valgprosedyren: «….velges på Forbundstinget med leder og 4 medlemmer.»
Utvalget endret sitt forslag i tråd med Forbundsstyrets kommentarer. Dette forslaget
ble enstemmig vedtatt. Det ble også vedtatt at utvalget konstituerer seg selv.
Følgende hadde ordet: Sander Roth, Wanja Richardsen, Svein Nikolaisen,

Forslag nr. 3 – Fra Forbundsstyret
Nytt forslag; Oppgjør
Forfalte fakturaer fra NBF til våre klubber må være oppgjort for at klubbene kan være
representert i norske mesterskap.
Aktuelle klubber blir informert ved påmeldingsfristens utløp.
Forslaget ble trukket av styret.

Følgende hadde ordet: Jan R. Skyttesæter, Inger F. Edvardsen, Hugo Beer-Johansen, Heidi Bjelland,
Hilde Moe, Naci Akkøk, Wiggo Nordskag, Morten Wilmann, Tor Solve Tretli, Laila Fevang, Jarle
Vestlund, Magne Nilsen, Steinar Risinggård,

Forslag nr. 4 – Fra Larvik Bueskyttere
NBF’s Lov §12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse.
Pkt. 3 – ny tekst: Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder/klubbutvikler skal
klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
Begrunnelse:
Klubbutvikler skal også være med i budsjett og regnskap og skal kunne bekrefte sine utgifter
o.l.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styret undres på om det er en misforståelse her. Utviklingsansvarliges utgifter fremgår
tydelig i eget prosjekt i både regnskap og budsjett, som også er en viktig synliggjøring overfor
NIF og bruken av såkalte post 3-midler.
Forslaget vedtatt med 80 stemmer for, 5 mot.
Følgende hadde ordet: Heidi Bjelland,

########
Kommentarer fra Lovutvalget til forslag 5, 6 og 7:
Forslagene berører forhold som ligger utenfor Kontrollkomiteens arbeidsområde. Jf.
NBF’s Lov, §7 c).
Vi anmoder Tinget om å ta stilling til om forslagene skal behandles.
Behandling av Forslag 5, 6 og 7 ble tatt opp til avstemning og Tinget besluttet at disse
forslagene ikke skulle behandles.
27 stemmer for behandling, 52 stemmer mot.
########

Forslag nr. 5 – Fra Kontrollkomiteen
Forbundet skal opprette og fortløpende oppdatere et Styringssystem; hvor de nødvendige
organisatoriske dokumenter skal inngå. De mest kjente er Organisasjonsplan,
Organisasjonskart, Ansvars og Myndighets matrise, Instrukser, Retningslinjer, Bestemmelser
og Rollebeskrivelser. Styringssystemet skal gjelde for alle verv og organisasjonsledd som til
enhver tid forefinnes i organisasjonen. Styringssystemet skal gjelde for, og også inneholde
utfyllende stillingsinstrukser for de stillinger med ansettelser og/eller innleie av personell i
stillingen, som Forbundet har og kommer til å opprette i fremtiden uansett prosentbrøk eller
om det er fast eller åremålsstillinger. Styringssystemet skal videre inneholde klare
bestemmelser og uttømmende instrukser om og for personell som utfører arbeid for Forbundet
på kontrakter.

Styringssystemet skal være tilgjengelig for nedlastning, på Forbundets hjemmesider, innen
utgangen av 2018.
Forslaget bortfalt.
Følgende hadde ordet: Valter Kristiansen, Svein O. Sjøtun,

Forslag nr. 6 - Fra Kontrollkomiteen
Habilitetsforskrift.
Forslagstekst: Det skal innen 6 måneder etter Tinget 2018 utarbeides forskrift til NBFs lov
som utdyper eksisterende regler for habilitetsvurderinger. Forskriften skal også presisere
hvordan objektiv habilitet er ivaretatt samt også sette krav om at NBF skal ha et skriftlig
system for vurdering av habilitet til de som er i organisasjonens Styret, Utvalg og Ansatte.
Forslaget bortfalt.

Forslag nr. 7 - Fra Kontrollkomiteen
Alle organisasjonsledd som fatter beslutninger, enten rene vedtak eller som beslutter
anbefalinger til Styret i Forbundet skal føre egne referat fra møter, sammenkomster, eller
konferanser, herunder også når dette gjøres per telefon, eller annet elektronisk medium.
Styrets møtereferat skal ha fremsatte anbefalinger som egne vedlegg til sitt møtereferat.
Forslaget bortfalt.

Forslag nr. 8 – Fra Lovutvalget
§20 Forbundets styre, (2) nytt punkt g)
Dersom et medlem i tingperioden blir forhindret fra å utøve sitt verv i komite/utvalg, der det
ikke er valgt vararepresentanter, kan forbundsstyret oppnevne nytt medlem.
Forbundsstyrets kommentarer:
Vi anser dette som en nyttig presisering i våre lover.
Endringsforslag fra Sandefjord BS
Det skal velges varamedlemmer i alle tingvalgte utvalg og komiteer.
Endringsforslaget vedtatt med 76 for, 6 mot.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Valter Kristiansen,

Forslag nr. 9 – Fra Kontrollkomiteen
Forbundets regnskaper skal føres på en slik måte at de økonomiske disposisjoner er fullt ut
sporbare og transparente. For å sikre dette innføres det egne instrukser for regnskapsføring og
for revisjon med virkning fra og med regnskapsåret 2018. Instruksene skal ivareta og utdype

prinsippet om transparente regnskaper som beskrevet i NIFs regnskap- og
revisjonsbestemmelser §2.3 (4) ledd.
Forslaget frafalt av kontrollkomiteen
Følgende hadde ordet: Vigdis Gjone

Forslag nr. 10 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – art. 100 D. Referansen til Utdanningsplan (for dommere) strykes.
Begrunnelse:
Vi har ikke lenger noen utdanningsplan slik vedtaket i sin tid refererte. Utdanningsplan for
dommere vil i dag være fleksibel og følge Handlingsplanen/Strategien.
Forslaget vedtatt med overveldende flertall.

Forslag nr. 11 – Fra Kristiansand Bueskyttere
NBF bidrar til å utvikle Ianseo slik at norske rekorder, dommerrapport og scorekort kan
publiseres automatisk.
Forslaget frafalt av Kristiansand BS

Forslag nr. 12 - Fra Ås Bueskyttere
Dommeraktivitet ved nasjonale stevner (konsept).
Når det gjelder bruk av dommere ved nasjonale stevner bør minst 1/3del av dommerne være
fra andre klubber enn den arrangerende klubben.
Om ingen eller for få dommere melder sin interesse for å være dommer ved det aktuelle
stevnet kan klubben fylle på med egne dommere.
Forslaget frafalt av Ås BS

Forslag nr. 13 – Fra Ås Bueskyttere
Uttak til mesterskap i 3 D og Felt (konsept).
Utøvere til senior mesterskap kvalifiseres på bakgrunn av resultater oppnådd fra den 15.juni i
året før til den 15.juni i året for den aktuelle representasjonsoppgaven – basert på de til enhver
tid gjeldene uttaksregler og etter følgende prinsipp:
a)
Sportsutvalget/UK loggfører potensielle kandidater i hver aktuell kategori i prioritert
rekkefølge. Potensielle kandidater er skyttere som på forhånd meddeler at de søker
representasjonsoppgaver.
b)
Skytterne prioriteres på følgende måte:
Felt:

Skytterne loggføres i perioden med 5 resultat, hvorav 2 må være høyere enn uttakskravet
(bedre enn 16. plass i foregående tilsvarende mesterskap).
Av de 5 resultatene kan maks. 2 resultat være fra hjemmebane, minst 3 resultat må være fra
norske stevner og minst 1 resultat fra det året representasjons-oppgaven skal skje.
Gjennomsnittet av de 5 resultatene gir prioritert plassering og resultat som brukes av
Forbundet med tanke på prioritering av tildelt støtte - i forhold til egenbetaling eller ikke.
3D:
Skytterne loggføres i perioden med 5 resultat, hvorav 2 må være høyere enn uttakskravet
(bedre enn 16. plass i foregående tilsvarende mesterskap).
Av de 5 resultatene kan maks. 1 resultat være fra hjemmebane, minst 3 resultat må være fra
norske stevner og minst 1 resultat fra det året representasjons-oppgaven skal skje.
Gjennomsnittet av de 5 resultatene gir prioritert plassering og resultatet som brukes av
Forbundet med tanke på prioritering av tildelt støtte - i forhold til egenbetaling eller ikke.
c)
De loggførte resultatene må være oppnådd på approberte heldags-stevner med min. 24mål.
Svenske og Danske stevner er akseptert på linje med norske.
d)
Skytterne skylder å informere den av Forbundet utnevnte person om sine resultat: poengsum,
hvor og når. Tidligere oppnådde og loggførte resultat kan byttes ut mot nyere og høyere
resultat forutsatt ovenstående fordeling.
e)
Forbundet eller dets representant vil offentliggjøre den til enhver tid gjeldene liste på en
passende hjemmeside/Face book side.
f)
Sportsutvalget/UK vil kunne fravike de generelle uttaksreglene dersom det finnes egnede
kandidat(er) som ikke har klart uttakskravet, men kan være med for å danne et lag sammen
med andre høyt kvalifiserte og allerede uttatte utøvere. Det forutsettes at de som kalles inn for
å kunne fylle et lag, reiser på egen regning og ikke på bekostning av kvalifiserte skyttere,
samt at også de er loggført og således har oppnådd en plassering med tanke på uttak.
g)
Alle uttak baseres på nevnte prioriteringsliste. Om en utøver ikke kan eller ønsker å benytte
sin plass vil neste på listen, forutsatt at kvalifiseringskravet er oppnådd, rykke opp på aktuell
plass.
Begrunnelse:
1) WA og arrangørene skal ha tidligere påmelding og betaling enn det vi med vår sesong er
forberedt på – slik det fungerer i dag. Forslaget vil gjøre det lettere for administrasjonen å
forhåndsbestille billetter og melde på antall skyttere
2) Landslagstøy og billetter må bestilles i god tid – jo tidligere jo bedre. – Igjen vil man med
dette forslaget kunne ligge i forkant …
3) Skytterne klager på at de får for kort varsel - slik det er i dag. Med dette forslaget vet de til
enhver tid hvordan de ligger an.
4) Skytterne må toppe formen tidlig i sesongen for å bli med på laget – slik det er i dag. Med
dette forslaget vil sesongen bli lengre og stresset med å klare kravet mindre.

5) Skytterne klager på at vi stiller med alt for få deltagere – slik det er i dag. Med dette
forslaget vil man kunne utvide gruppen.
6) Skytterne klager på at det kan være vanskelig å få med seg nok kvalifiseringsstevner før
uttak til mesterskap – med en lengre sesong som kvalifiseringsgrunnlag vil dette være mindre
stressende og mindre kostbart – dessuten kan NM’ene telle med i grunnlaget.
Forbundsstyrets kommentarer:
På dette tidspunkt har Tinget bestemt rammene for UK sitt arbeid. Hvorvidt dette forslaget
avviker fra forslaget til UK’s rammer, bør dette tas opp under det punktet på sakslista.
Forslaget er for øvrig et konseptforslag og Styret foreslår at det overlates til UK for videre
vurdering.
Forslaget ble behandlet under punkt 9 - Rammer for UK, der konseptet ble godkjent.

Forslag nr. 14 – Fra Lillehammer Bueskytterklubb
Art. B-16-31 M. Utlendingers deltakelse i NM.
I. Bare utenlandske statsborgere som ansees å være fastboende i Norge og som er medlem av
en norsk klubb tilsluttet NBF kan delta i norske mesterskap innen bueskyting. For å kunne
ansees som "fastboende", må vedkommende ha bodd i Norge de siste 12 månedene før
mesterskapet og ha gyldig oppholdstillatelse.
II. Deltakeren kan ikke ha deltatt i sitt eget lands nasjonale mesterskap i inneværende
kalenderår.
Forslaget frafalt av Lillehammer BK

Forslag nr. 15 – Fra Forbundsstyret.
Botid.
Det legges samme bestemmelse til grunn for norske rekorder som for deltakelse ved
norske mesterskap.
Forslaget bortfalt i og med at forslag 16 ble vedtatt.

Forslag nr. 16 – Fra Sandefjord Bueskyttere.
Utenlandske statsborgere som representasjonsskyttere.
Utenlandske statsborgere som er fastboende i Norge, med Norsk personnummer, medlem av
norsk klubb kan delta på norsk representasjonslag i bueskyting på lik linje med Norske
borgere. For å kunne ansees som fastboende må vedkommende ha bodd i Norge hele
inneværende sesong, ikke deltatt i representasjon eller nasjonale mesterskap i hjemlandet
inneværende sesong. Forøvrig følges WA sine bestemmelser for representasjon.
Gjelder også deltakelse på NM og retten til å sette Norske rekorder (se forslag 14 og 15
ovenfor).
Begrunnelse:
Norge får stadig flere utenlandske borgere som bosetter seg i Norge av forskjellige årsaker.
Dette kan og er en berikelse for vår sport. Den Norske stat bruker mange millioner kroner på

integreringstiltak og mye av dette går til lokale idrettslag som våre klubber kan nyte godt av.
Det er veldig vanskelig å forklare to tenåringer som går i samme klasse at den ene får delta
på NM men ikke den andre, fordi han ikke har bodd her lenge nok, selv om han kommer til å
bo her resten av livet. Grenser til rasisme og ikke i tråd med lovverket. EØS avtalen, Bosman
dommen. Barneidrettsbestemmelsene blant annet. Hva hvis en/ei utenlandsk toppskytter får et
forhold til en norsk borger og velger å flytte til Norge, skal vi da nekte å bruke den/de
mulighetene vi da får med kompetanse og lagbygging i 3 år ? Dette er også i tråd med WA
sine regler og de fleste andre idretter i Norge.
Forbundsstyrets kommentarer til forslag 14,15 og 16:
Styret er enig i forslaget fra Lillehammer BK og mener at vi bør standardisere reglene for
krav om botid ved mesterskapsdeltakelse, setting av norske rekorder og representasjon
til 12 mnd. Teksten i bestemmelsene overlates til Styret.
Lovkomiteens kommentarer:
Det kan se ut som at det Norsk idrett har noe variert praksis og oppfatning av hva som er
tillatt. Rugby har gjerne flere nasjoner representert. Andre praktiserer at det minimum må
være "dobbelt" statsborgerskap.
Finner foreløpig ikke noe klart i NIF Lovutvalg's saker.
Endringsforslag fra Akershus/Oslo BK:
Tillegg i første setning «…., med Norsk personnummer eller D-nummer,…»
Forslaget med tillegget fra Akershus/Oslo BK ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Naci Akkøk, Jan R. Skyttesæter, Eva T. Beer-Width, Dag O.
Prestegarden, Morten Wilmann, Espen Andersen, Wiggo Nordskag, Stine T. Nygaard, Steinar
Risinggård, Svein Nikolaisen, Eddie Øyen,

Forslag nr. 17 – Fra Finstadbru Bueskyttere
Det opprettes klasse 50+ også i skogen.
Forslaget falt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Bjørn A. Hagen, Inger F. Edvardsen, Vigdis Gjone, Wiggo Nordskag,

Forslag nr. 18– Fra Larvik Bueskyttere
Regelverk B – art. 102 A-1 Klasseinndeling.
Ny tekst: Barebow, instinkt og langbue skal ha samme klassestruktur som recurve og
compound – også i mesterskap.
Endringsforslag fra Kristiansand BS
Som forslaget fra Larvik BS, men stryk siste del av setningen «- også i mesterskap».
Endringsforslaget falt mot overveldende flertall.
Det opprinnelige forslaget fra Larvik BS falt med 30 for, 53 mot.
Følgende hadde ordet: Rune Edvardsen, Wanja Richardsen, Magne Nilsen,

Forslag nr. 19 – Fra Hvaler Idrettslag
Det innføres kl. 2 i divisjonene langbue og instinkt ved skive utendørs og innendørs.
Opprykkskrav settes likt dagens krav i Barebowdivisjonen.
Begrunnelse:
Ved å innføre klasse 2 i disse divisjonene nærmer regelverket seg likebehandling av de ulike
divisjoner. Nybegynnere over rekrutt-alder får en riktigere oppstart i sporten, samt at
kadetter får en mer tilpasset over som i de andre divisjonene.
Dette vil samtidig motivere langbue- og instinktskyttere på et lavere nivå til å delta i stevner.
Forslaget vedtatt med 83 stemmer for, 1 mot.

Forslag nr. 20 – Fra Moss Bueskyttere
Divisjonene Langbue og Instinkt utvides med en klasse 2 tilsvarende Barebow.
Forslaget frafalt av Moss BS.

Forslag nr. 21 – Fra Fredrikstad Bueskyttere.
Kvinnelige skyttere får mulighet til å stille i C1/R1 på WA1440-runder.
Begrunnelse:
Flere kvinnelige skyttere ønsker muligheten til å skyte R1/C1 i de konkurranser som tilbyr
dette. Ikke alle har mulighet, eller ønsker, å skyte 90m-distansen, så disse står fritt til å
fremdeles skyte i R2/C2.
Stjernestevner åpner for registrering av eventuelle internasjonale rekorder – hvilket
umuliggjøres for kvinnelige skyttere i R1/C1 da dette for tiden ikke er internasjonal standard.
Dette vil kunne løses - forslagsvis gjennom at de kvinnene som velger å skyte R1/C1,
fraskriver seg retten til å få registrert sine resultater som en offisiell rekord – inntil det
internasjonale miljøet også velger å modernisere sin praksis.
Forbundsstyrets kommentar:
Styret har ingen motforestillinger til at kvinner i nasjonale stevner kan skyte i kl. 1 også ved
FITA1440-runder, men uten at det settes rekorder på 90m for kvinner.
Endringsforslag fra Tønsberg & OB:
Tillegg i teksten «…og sette norske rekorder»
Endringsforslag fra Sandefjord BS:
Skal også gjelde Halv 1440-runder
Forslaget med Tønsberg & OB og Sandefjord BS sine endringer vedtatt med
overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Stine T. Nygaard, Lin K. Vestlund, June Svensen, Wiggo Nordskag, Tommy
Figved, Bjørn Omholt,

Forslag nr. 22 – Fra Klepp Bueskyttere
NM Innendørs skal som hovedregel arrangeres siste helgen i februar.
Endringsforslag fra Bergen BS:
Endring i teksten: «siste helgen i februar» endres til «etter uke 9.»
Endringsforslaget falt med overveldende flertall.
Forslaget falt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Tor Solve Tretli, Wiggo Nordskag, Rune Edvardsen, Bjørn Omholt,
Stine T. Nygaard, Morten Wilmann, Odin Foss Sjøtun, Johny Sandbæk, Magne Nilsen, Tom
Martinsen,

Forslag nr. 23 - Fra Fredrikstad Bueskyttere
Det skal være minimum to deltakere i hver klasse i norske mesterskap.
Endringsforslag fra Bærum & OB:
Skal være minimum fire deltakere i hver klasse i norske mesterskap.
Forslaget falt mot overveldende flertall.
Endringsforslag fra Tønsberg & OB:
Hvis det er mindre enn to i klassen skal de aktuelle bli spurt om de ønsker å gå opp en
klasse.
Forslaget falt med 41 stemmer for, 46 stemmer mot.
Endringsforslag fra Tustna IL:
Det skal være minimum to deltakere i hver klasse i norske mesterskap.
Unntaket er i klassene rekrutt og kadett.
Forslaget falt med 41 stemmer for, 46 stemmer mot.
Forslaget fra Fredrikstad falt bort da de støttet Tustna IL sitt forslag.
Følgende hadde ordet: Magne Nilsen, Sander Roth, Inger F. Edvardsen, Wanja Richardsen, Morten
Wilmann, Heidi Bjelland, Rune Edvardsen, Jarle Vestlund, Eva T. Beer-Width, Espen Andersen,
Wiggo Nordskag,

Forslag nr. 24 – Fra Larvik Bueskyttere
Regelverk B – art. 105 L I
Det utdeles kun pokaler til medaljørene.
Endringsforslag fra Tønsberg & OB:
Det utdeles pokaler til medaljørene individuelt og lag.
Endringsforslaget falt.

Endringsforslag fra Fredrikstad BS:
Det utdeles pokaler til medaljørene individuelt og lag for kun rekrutt og kadett.
Endringsforslaget falt med overveldende flertall.
Det opprinnelige forslaget fra Larvik BS falt. 41 for, 45 mot.

Forslag nr. 25 – Fra Fredrikstad Bueskyttere
Kun første-, andre- og tredjeplass premieres i norgesmesterskapene, noe som vil kutte ned på
både tidsbruk på premieseremonien og kostnader for arrangøren.
Forslaget falt med 43 stemmer for, 43 stemmer mot.

Forslag nr. 26 – Fra Hvaler Idrettslag
Fjerne regelen om 1/3 premiering ved stevner. I de yngste klassene beholdes regelen om
premier til alle.
Innføre følgende:
a) Ved mesterskap: I seniorklasser gis det kun medalje til de 3 første. I aldersbestemte klasser
gis det pokal og medalje til de 3 først i alle klasser, uansett antall deltagere.
b) Vanlige approberte stevner: Arrangøren står fritt i å velge premiering, bortsett fra i klassene
5 og 6. Valg av premiering opplyses på invitasjonen.
Forslaget 2 delt
Del som gjelder NM:
Forslaget falt med 31 stemmer for, 53 stemmer mot.
Del som gjelder approberte stevner:
Forslaget falt med 30 stemmer for, 39 stemmer mot.
Følgende hadde ordet: Rune Edvardsen, August H. Fagerheim, Wiggo Nordskag, Wanja Richardsen,
Magne Nilsen, Tommy Figved, Morten Wilmann,

Forslag nr. 27 – Fra Fredrikstad Bueskyttere
HM Kongens Pokal settes kun opp i én gitt klasse i et gitt mesterskap, bestemt av en
utarbeidet rulleringsplan.
Forslaget ble frafalt av Fredrikstad BS
Følgende hadde ordet: Fred A. Gjelseth, Knut Svensen, Bjørn Omholt, Sigmund Lindberget, Stine T.
Nygaard, Laila Fevang, Paul H. Paulsen, Wiggo Nordskag,

Forslag nr. 28 – Fra Kristiansand Bueskyttere
Det innføres norske rekorder i alle klasser for mix lag.

Begrunnelse:
Internasjonalt skytes det mixlag i mesterskap, noe som kanskje i framtiden vil være aktuelt i
norske mesterskap,
1 mixlag består av 2 skyttere, en jente/dame og en gutt/mann. Å innføre norske rekorder i mix
lag vil bidra til motivasjon for skyttere i små klubber med få skyttere at de også får
muligheter til å sette norske rekorder for lag.
For å greie å holde oversikt over norske rekorder må det settes av ressurser for at rekordene
skal genereres automatisk i Ianseo. Fram til Ianseo kan ivareta registreringen automatisk, så
skal ansvaret for å melde rekorder ligge på den enkelte skytter/lag som må varsle arrangør.
Forbundsstyrets kommentarer:
Vi er enige i forslaget. Registreringen starter fra et gitt tidspunkt fastsatt av Styret.
Endringsforslag fra H.E.G.IL:
Det innføres norske rekorder i alle klasser for mix lag i henhold til internasjonale regler
(bestående av 2 skyttere).
I tillegg innføres det norske rekorder for mix lag, lik lagrekorder som i dag finnes for
alle klasser (bestående av 3 skyttere).
Endringsforslaget vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Wiggo Nordskag, Eva T. Beer-Width, Linda C. Herud, Morten Wilmann, Svein
Nikolaisen, Jan Erik Ellingsen,

Forslag nr. 29 – Fra Lillehammer Bueskytterklubb
Endring av regelverk B – IV Jakt/3D
Mesterskapet gjennomføres over to dager hvor den første dagen skytes 24 mål og dag to 12
mål med finaler. (se nedenfor om 3D). Det benyttes papirfigurer eller 3D-figurer. Ved bruk av
papirfigurer er poengberegningen i hht World Archery sine regler (unntak for Buejegere,
Instinkt- og Langbueklassene).
Ved 3D-skyting gjennomføres mesterskapet slik:
Innledende runde gjennomføres med 24 mål, 2 piler pr.mål.
De 8 beste i hver klasse går videre til eliminering. De deles i seedede grupper, men tar ikke
med seg poengene fra innledningen.
De som ikke kom videre blant de 8 beste, deles også i seedede grupper, men tar med seg
poengsummen fra dagen før og konkurrerer om de resterende plassene (9. plass osv.).
Elimineringsrundene gjennomføres ved at første runde skytes på 12 mål, med to piler.
Elimineringsrunde gjennomføres av alle uansett antall deltakere i klassen. De 4 beste av disse
går videre til semifinaler som skytes som matcher. Her skytes det 4 mål med 1 pil pr. mål.
Vinnerne går videre til gullfinale, tapere til bronsefinale. I gull og bronsefinaler skytes 4 nye
mål med 1 pil pr. mål.
I lagskyting går de 8 beste lagene (som settes sammen uansett kjønn og alder med unntak for
de unge som skyter fra gul påle) til eliminasjon og finaler gjennom matchskyting. Skytterne
skyter fra sine respektive påler.
Se for øvrig Regelverk D.
NM-arrangementet kan avholdes som et "åpent mesterskap" (Norway Open).

Begrunnelse:
Dette er et forslag om en endring i teksten slik at det lettere kommer frem grunnlaget for
endringen som ble gjort på forrige ting.
Under 2017 0g 2016 så ble det tatt ut grupper med skyttere hvor det var 4 eller mindre antall
skyttere til å ikke delta på de 12 målene søndagen. Det sto i 2016 igjen 26 skyttere på
søndagen når de andre gikk ut i løypa for å skyte sine 12 mål. Den største andelen av disse
var skyttere under 18 år. Dette er noe som ble veldig dårlig tatt i mot av disse skytterne
ettersom informasjonen rundt deltakelsen ikke var oppgitt på forhånd.
Når endringen ble skrevet på forrige ting var tanken at dette skulle gjøres slik at alle fikk
skyte på dag 2.
Forbundsstyrets kommentarer:
Vi er enige i de presiseringene som ligger i forslaget.
Endringsforslag fra SK Vidar:
Som Lillehammer BKs forslag, bare at der det står om papirfigurer i første del av
teksten strykes.
Endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Rune Edvardsen, Eddie Øyen, Morten Wilmann,

Forslag nr. 30 – Fra Klepp Bueskyttere
Lagskyting på NM 3D endres til å bestå av en bue med sikte, en langbue og en barebow eller
instinkt. Dersom en klubb ikke har barebow eller instinktskytter kan imidlertid to
langbueskyttere benyttes
Begrunnelse:
Slik regelen er i dag består laget av compound, en langbue og en barebow eller instinkt. Dette
fører til relativt få lag i forhold til antall deltakere på NM. For å la flere få oppleve lagskyting
bør derfor reglene mykes opp slik at flest mulig kan delta.
Forbundsstyrets kommentarer:
Da vi allerede i dag har fraveket internasjonale regler for lagsammensetning, er vi enig i
forslaget som muliggjør større konkurranse i lagskytingen i 3D Jakt.
Endringsforslag fra Hvaler IL:
Lagskyting på NM 3D endres til å bestå av en bue med sikte og to uten sikte.
Endringsforslaget vedtatt med 55 stemmer for, 33 mot.
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Wiggo Nordskag, Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen, Eva T.
Beer-Width, Georg Refseth,

6 delegater måtte reise hjem – er nå 86 stemmeberettigede.
44 stemmer for simpelt flertall.

Forslag nr. 31 – Fra Forbundsstyret
I innledningen av NM Felt skal halvparten av målene være på oppgitt avstand og halvparten
på ukjent avstand.
Begrunnelse:
Ref. internasjonale regler. Forutsetningen om økt deltakelse ved bruk kun av oppgitte
avstander er ikke blitt oppfylt.
Forslaget vedtatt med stort flertall.
Følgende hadde ordet: Sander Roth, Jan E. Ellingsen, Tor Solve Tretli,

Forslag nr. 32 – Fra Forbundsstyret
Regelverk B – art. 101, pkt HII får ny tekst:
Det arrangeres en innendørs Norgescup.
Det bør etterstrebes et format der skyttere fra alle landsdeler har anledning til å delta uten
urimelig reise. Nøyaktige rammer rundt arrangementet fastsettes av Forbundsstyret.
Begrunnelse:
Som erfart de siste to årene har det vært vanskelig å fylle opp med nødvendig antall stevner i
Norgescupen jfr. vedtak tinget 2016. Per nå kreves det 20 stevner, og for sesongen 2017-2018
kom det inn forslag til 5.
I sesongen 2016-2017 ble det brukt mye tid på å ringe rundt til klubber for å oppfylle kravet.
Det foreslås derfor følgende forslag til tinget om endring i lovtekst om Norgescup-avvikling.
Formålet her må være å sette mindre strenge rammer for hvordan arrangementet skal
avvikles slik at fremtidige ansvarlige kan lage et arrangement på et format som er
hensiktsmessig med tanke på interesse blant klubber og andre variable forhold.
Forslaget vedtatt med stort flertall.
Følgende hadde ordet: Dag O. Prestegarden, Tor Solve Tretli, Eivind Lie, Rune Edvardsen,

Forslag nr. 33 – Fra Fredrikstad Bueskyttere
Presidenten skal ikke være leder eller medlem av Sportsutvalget.
Begrunnelse:
Dette er to så viktige verv at de må være adskilt for å sikre integriteten til begge stillingene.
Det vil også avlast presidenten med mye jobb, så presidenten kan konsentrere seg om NIF og
World Archery, og arbeide med de oppgavene som er der. Sportsjefen bør være den som har
et overordnet mål med å jobbe sammen med de som NBF har satt opp som gruppeledere, og
se til at alt som blir planlagt, blir gjort.
Forbundsstyrets kommentarer:
Sportsutvalget er ikke et utvalg på linje med tingvalgte utvalg. Sportsutvalget er Styrets eget
organ og arbeidsmåten innad i styret må styret selv avgjøre. For å illustrere forskjellen til
andre utvalg, så behøver ikke engang Styret oppnevne et Sportsutvalg dersom man ikke så seg

tjent med dette.
Forslaget vedtatt med stort flertall.
Følgende hadde ordet: Fred A. Gjelseth, Johny Sandbæk, Morten Wilmann, Rune Edvardsen, Inger F.
Edvardsen, Wiggo Nordskag, Steinar Risinggård,

Forslag nr. 34 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Gruppeledere skal ikke sitte i NBF sitt styre, Sportsutvalg eller UK.
Begrunnelse:
En gruppeleders viktigste jobb er å arbeide med sin gruppe og legge til rette for best mulig
aktivitet og sportslig utvikling. Melde dette inn til Styret og utvalg. Det er viktig at
gruppeledere er uhildet i forhold til budsjetter og styrets arbeide. Likeså være en uavhengig
av UK og sportsutvalget for å kunne utvikle sin gruppe på frittstående grunnlag uten å være
bundet til budsjettdiskusjoner eller utvalgsarbeide innenfor de gitte rammer. De rapportene
gruppeleder gir bør tas med i budsjettplanene og de sportslige planer sportsutvalget jobber
med
Akershus/Oslo BK kom med endringsforslag:
Gruppeledere og lagledere skal ikke sitte i NBF sitt styre, Sportsutvalg eller UK.
Endringsforslaget falt mot 1 stemme.
Forslaget fra Sandefjord BS ble vedtatt med 55 stemmer for, 21 stemmer mot.
Følgende hadde ordet: Paul A. Hagen, Naci Akkøk, Sigmund Lindberget, Johny Sandbæk, Steinar
Risinggård, Espen Andersen, Stine T. Nygaard, Linn-T. Selvik,

Forslag nr. 35 – Fra Sandefjord Bueskyttere.
Lagledere skal ikke sitte i NBF sitt styre, Sportsutvalg eller UK.
Forslaget falt med overveldende flertall.

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

Delegaten fra Akershus/Oslo forlot tingforhandlingene.
Er nå 85 delegater tilstede
43 for å få simpelt flertall.

15. ØKONOMIVURDERING.
BUDSJETT 2018 OG BUDSJETT 2019
Budsjettet for 2018.
50070 – EM 3D
70010 – Klubbutvikling står i 0,-. Overført til prosjekt 70050
Ingen dro til VM USA – midler kan overføres andre prosjekter. 50070 eller 70030.
Trenger mer midler til ungdom prosjekt 70030.
Styret gjennomgår dette.
Endringsforslag fra Lillestrøm & OB:
Kr. 25.000,- flyttes fra prosjekt 50035 til prosjekt 50070
Forslaget ble vedtatt med 47 stemmer for, 24 stemmer mot.
Endringsforslag fra Kristiansand BS:
Kr. 25.000,- flyttes fra prosjekt 50035 til prosjekt 70030
Forslaget falt da Lillestrøm sitt forslag ble vedtatt.
Endringsforslag fra Sandefjord BS:
Ønsker å øke 70030 med 100.000,Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

Budsjettet 2018 med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt.
Det blir et underskuddsbudsjett med 100.000,- som tas fra egenkapitalen.
Følgende hadde ordet: Rune Edvardsen, Bjørn Omholt, Laila Fevang, June Svensen, Wiggo
Nordskag, Eddie Øyen, Wanja Richardsen, Ken H. Tesaker, Laila Fevang, Johny Sandbæk, Heidi
Bjelland, Morten Wilmann, Sander Roth, Stine T. Nygaard, Eva C. Thesen, Inger F. Edvardsen

Punkt 17 valgkomiteens innstilling og valg ble behandlet før punkt 15 (budsjett 2019) og
16.
Budsjettet for 2019.
Forslag fra Sandefjord BS:
Siden styret ikke har lagt frem noe spesifisert budsjett for 2019 kopieres budsjettet i
prinsipp for 2018 med de endringene tinget vedtok for 2018 budsjettet.
Budsjettet for 2019 med en omsetning tilsvarende 2018, sammen med Sandefjord BS sitt
forslag ble enstemmig vedtatt.
Tinget overlater til Styret å foreta mulige endringer for 2019 som følge av endrede
forutsetninger.

16. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2020
Forslag fra styret:

Tinget gir Styret fullmakt til å fastlegge sted for avviklingen av Tinget 2020 og at det
tas sikte på å legge Tinget i det sentrale østlandsområdet for å redusere de samlede
reiseomkostningene.
Innspill fra Sandefjord BS: Starte tinget fredag ettermiddag avslutter søndag.
Finne et annet hotell på Østlandet.
Styrets forslag med Sandefjord BS innspill ble enstemmig vedtatt.
5 delegater gikk. Er nå 80 delegater.

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

Steinar Risinggård, Kristiansand BS

Ikke på valg

1. Visepresident;

Eva C. Thesen, SK Vidar

Valgt for 4 år

2. Visepresident;

Sigmund Lindberget, Elverum BS

Ikke på valg

Styremedlemmer;

Stine Nygård, Fredrikstad BS
Per Christian Stensgård, Lillestrøm & OB
68 stemmer
Marius Halvorsen, Larvik BS
49 stemmer
Jan Askeland, Sandefjord BS
30 stemmer
Leder Ungdomsutv. Oda Beer Mølslett, Tustna IL
Varamedlemmer;
Svein Nikolaisen, Tinden BK
Rune Edvardsen, Hvaler IL
Tine Thidemann Sørli, Solør BS

Valgt for 2 år
Valgt for 4 år
Valgt for 4 år

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

22 delegater måtte reise – 58 delegater igjen i salen.
Alle komite- og utvalgsmedlemmer velges for 2 år:
Lovutvalg;
Valter Kristiansen, Bodø BF, leder
Medlemmer:
Paul H. Paulsen, Stavanger BS
Brigitte Brueland, Grenland BS
Varamedlem:
Nina Gundersen, Kodal BS

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Kontrollkomite;
Medlemmer:

Valgt

Fred A. Gjelseth, Fredrikstad BS
32 stemmer
Tove Mette Michaelsen, Lyngdal & OB
31 stemmer
Vigdis Gjone, Larvik BS
24 stemmer
Svein O. Sjøtun, Lillestrøm & OB
23 stemmer

Valgt

Varamedlemmer;

Ungdomsutvalg:
Medlemmer:

Varamedlem
Valgkomite;
Medlemmer:
Varamedlem:

Jon Henning Width, Tustna IL
35 stemmer
Kristin Hagerup, Laugen BK
28 stemmer
Vigdis Fjeldstad, Kodal BS
27 stemmer
Jan Askeland, Kodal BS
20 stemmer

Valgt

Oda Beer Mølslett, Tustna IL, leder
Odin Sjøtun, Lillestrøm & OB
Anne Bryn, Stavanger BS
Andreas Vik Larsen, Fana BK
Adrian Rutledal, Larvik BS
Anders Reirå Ramstad, IL Yrjar

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Gunnar Fykse, Klepp BS, leder
Eva T. Beer-Width, Tustna IL
Jon-Arne Storelv, Tinden BK
Nicolas Poulsson, Grenland BS

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Valgt

Følgende hadde ordet: Eva T. Beer-Width, Vigdis Gjone, Johny Sandbæk,

AVSLUTNING
Dirigent Per Bolstad takket så delegatene for tilliten og for helgen, og overlot ordet til
presidenten, Steinar Risinggård. Han takket for et langt og innholdsrik ting.
Styret skal nå ta tak i tingets ønsker etter helgen og jobbe for å bringe bueskytter-Norge
fremover.
Alle delegater ble så ønsket en god tur hjem.

Lillestrøm, 21.-22. april 2018

Jan R. Skyttesæter
Sign.

Referenter

Stephen Smithurst
Sign.

Inger F. Edvardsen
Sign.

Protokollanter

Vigdis Fjeldstad
Sign.

Vedlegg:
Kontrollutvalgets revisjon 2017
Brev fra NIF

