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1. ÅPNING
President Per E. Bolstad åpnet Tinget med å ønske alle
delegater velkommen, og særlig de som er på tinget for første
gang.
Han benyttet også anledningen til å ønske spesielt Geir
Knutsen fra NIF velkommen samt Kåre Hasle fra Sparebank1
forsikring, som i løpet av helgen skal fortelle om den nye
forsikringsbiten og samarbeidet i Flerforbundsavtalen.
NBF er med i Flerforbundsavtalen som gir forbundet en rekke
sponsorer, som setter stor pris på samarbeidet. NBF må kjenne
sin besøkelsestid her.
Toppidrettssatsning. Jan Erik Humlekjæer er engasjert som
trener i elitegruppen, samt lagleder i enkelte tilfeller.
Mottatt positive tilbakemeldinger her.
Bra aktivitet på juniorsiden for tiden, som er NBFs
førsteprioritet for tiden. Selv om seniorene ikke vil bli
glemt.
Gratulerte alle NM vinnere, samt Bård Nesteng, Morten Bøe med
sine prestasjoner internasjonalt. Tom Vangen er nå tildelt
kvoteplass til Paralympics 08, og håper at han får plass.
Alle midler til forbundet kommer nå kun igjennom NIF, da
automatinntektene nå er bortfalt.
Bra arbeid har vært gjort i sportsutvalget i perioden.
Takket hvert medlem i styret, administrasjonen og øvrige
personer i organisasjonen for jobben de har gjort den siste
perioden.
Det er mange ute i klubbmiljøet som gjør en kjempejobb, og Per
ønsker at klubbene søker NBF om hederstegn for disse.
Alternative hedersmuligheter ønsker han også at det nye styret
ser på.
Viktig at all kursvirksomhet ute i klubbene rapporteres, for å
vise aktiviteten i miljøet og forbundet, samt at det gir litt
økonomi tilbake til forbundet.
IT, internett og e-post er viktige områder NBF vil benytte seg
av i fremtiden, og han oppfordret alle klubbene til å benytte
seg av e-post adressen, nettopp for å motta informasjon fra
NBF. Det vil bli mindre og mindre papirer som vil bli sendt
ut i fremtide.

Til slutt ønsket han alle delegater velkommen til det han
håpet ble et hyggelig og konstruktivt forbundsting.

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

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Alle fullmakter godkjent.
President
Visepresident
Styret

Per E. Bolstad
Eva C. Thesen
Sissel Storelv
Bjørn Omholt
Bjørn Mikalsen
Vigdis Fjeldstad
Tove M. Michaelsen

Akershus/Oslo Bueskytterkrets
Møre og Romsdal Bueskytterkrets
Nordland Bueskytterkrets
Sogn og Fjordane Bogeskyttarkrins
Sør-Trøndelag Bueskytterkrets
Troms Bueskytterkrets
Vestfold Bueskytterkrets
Østfold Bueskytterkrets

Tom Kristiansen
Jon H. Width
Anette Pedersen
Øyvind Andersen
Ståle Sundsethaug
Knut Wegner
Kjell Bøe
Jan E. Ellingsen

Akkerhaugen BSK

Johannes Akkerhaugen
Kristian Sundsvalen
Eirik Tiedemann
Øystein Tøsdal
Ole H. Iversen
Sven Sailor
Marius Haslestad
Sigmund Lindberget
Bente Husa
Arne Michaelsen
Helge Møller
Morten Klipper
Kjetil Kilhavn (lørdag)
Trond Montgomery
Terje Pettersen
Kjetil Johnsen
Rune Meltzer
Barbro Lund
Mona Holte
Sølvi Strøm

Bergen BS
Bodø BF
Bærum & Omegn BS
Elverum BS
Farsund IL
Fredrikstad BS
Gjesdalbuane
Harstad BS
Hvaler IL
Klepp BK

Kristiansand BS
Larvik BS
Lillestrøm & OB
Loen IL
Lyngstad & OIL
Moss BS
Sandefjord BS
Stoksund SK
Sverresborg BS
Tinden BK
Tustna IL
Tønsberg & OB
Ullensaker BK
Sp.kl. Vidar
Vestnes BS
Vollan IK
IL Yrjar
Ås BS

Martin Figved
Norulf Åmås
Inger Sørensen
Steinar Risinggård
Wiggo Nordskag
Arild Lysnes
Robert Enger
Roar Jystad
Knut Svensen
Jan R. Skyttesæter
Odd M. Mørk
Iver K. Schjetne
Torgeir Runden
Heidi Setekleiv
Jørn R. Bøe
Torbjørn Hasås
Johny Sandbæk
Walter Solberg
Tove Solberg
Rolf O. Røstad
Eivind Engen
Oddvin Storelv
Eva-Th. Width
Sigmund Johansen
Freddy Borgersen
Jan Liebraaten
Pål Vik-Strandli
Tor S. Tretli
Harald H. Gundersen
Rune Jensen
Mikael Hoel
Arne K. Skogen
Terje Nilsen
Vigdis S. Landskaug

Oppropet ga 69 stemmeberettigede
I tillegg var følgende tilstede:
Varamedlem styret
Lovkomite NBF
Valgkomite NBF
Norges Idrettsforbund
Generalsekretær NBF
Administrasjonen NBF

Jon A. Storelv
Johan K. Enoksen
Tor Willy Jensen
Geir Knutsen
Morten B. Wilmann
Stephen Smithurst

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

Dirigent ble:

Morten B. Wilmann

Sekretær ble:
Til å undertegne protokollen
ble valgt:

Stephen Smithurst
Johannes Akkerhaugen
Tom Kristiansen

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,
HERUNDER VALG AV TELLEKORPS
Sakslisten og forretningsordenen ble godkjent.
Tellekorps ble valgt:

Jon Arne Storelv
Johan K. Enoksen
Tor Willy Jensen

Geir Knutsen fra Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite ble så ønsket velkommen.
Han hilste fra idrettsstyret i NIF.
Tingete er forbundets høyeste myndighet, og skal vedta lover,
regler, bestemmelser og valg av styre og komiteer.
Stort ansvar for tinget.
Inspirerende for klubbenes ledere å være med på tinget, ta med
dette tilbake til sine respektive miljøer.
NIFs ting i 2007 vedtok idrettspol.dokument, som er viktig for
hele idrettsorganisasjonen.
Idrett skal være åpen og inkluderende.
Det nye idrettsstyret har dessverre hatt noe negative saker
dette første året, men regner med at dette løser seg fremover.
All idrettslig aktivitet skal bygges på grunnverdier som
idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet
Arbeidet skal preges av demokrati, frivillighet, likeverd og
lojalitet.
Dette er stikkord for Idretts-Norge.
Gledelig medlemsuvtikling 2,4 mill medlemmer i 12500 klubber.
Størst tilslutning blant barn, mens ungdomskullene sliter.
Positivt at NBF har god økonomi, viser at det er bra lederskap
i forbundet.
NIF har også fått en bra økonomi.
Ønsket NBF et godt ting på vegne av idrettsstyret.

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2006/2007.
Beretningen for 2006/2007 ble gjennomgått punkt for punkt med
følgende bemerkninger/kommentarer, og deretter tatt til etterretning av et enstemmig Ting;

Kommentar vedr. ferdighetsmerker på side 8, om at disse ikke
registreres sentralt. Klubb og skytter må følge opp.
Side 8: Arrangørstab til NM: Ønsker kvalitet fra NBFs side,
men samtidig ønskes det at NBF ikke glemmer å utvikle klubbene
på dette området.
Side 10: Internasjonalt Virke:
Påvirkning fra NBF i FITA? Står ikke noe her.
Regler etc. fra FITA side. – NBF i forslag sier at ting ikke
er iht. FITAs reglement. Hvorfor følge FITA??
Svar: Har betydning for NBF å være med i FITA.
Ifm. sponsorarbeid (s.11) ble det gjennomgått informasjon om
Flerforbundsavtalen som NBF er med i.
Få skrevet mer om dette i ”Buestikka”
Side 15: Seksjon for jakt/feltskyting.
Under NUM i felt 2007 bidro Ullensaker BK i gjennomføringen
med ansvar for mat og catering.
Tilføyelse siste avsnitt: Klepp BS og Sandefjord BS skal også
nevnes som arrangører i nevnte periode.
Side 28: NM Felt 2006: Mesterskapets beste klubb skal være
Klepp BS og ikke Laugen BK.
Side 38: NM Skive: Herrer 50+ Sigmund Johansen skjøt for
Tustna IL og ikke IL Yrjar.

Følgende hadde ordet til beretningen: Morten B. Wilmann, Ole-Henrik Iversen, Eirik
Tidemann, Kjetil Kilhavn, Eivind Engen, Norulf Åmås, Jon H. Width

7. KOMITERAPPORTER
Rapportene ble godkjent med følgende kommentarer:
Ifm. Ordenskanselliets rapport, ønsket leder av denne, Kjell
Bøe, å utdele to nye Hederstegn for forbundet:
Tove Solberg, SK Stoksund – tildelt Hederstegn i bronse:
Walter Solberg, SK Stoksund – tildelt Hederstegn i sølv.

Følgende hadde ordet til beretningen: Morten B. Wilmann, Kjell Bøe.

8. MELDING OM ELITESATSING

Forbundsstyret ønsket å gi tinget melding om de grunnleggende
forutsetninger for en elitesatsing, og få tilslutning til en
strategi for fremtidig satsing.
Del 1 – Elitesatsing.
Forglemmelse av satsningsområde; EM?
Int.mesterskap omfatter også EM, OL og VM er spesifisert
Side 47, 3. avsnitt:
Plikt for klubbene å legge til rette for gunstige vilkår for
enkeltutøvere?? Må ikke gå på bekostning av resten av
klubben.
Ønsker tekst: ”..gunstigst mulig…”
Side 50: Kommentar til siste avsnitt.
Økonomiske rammer til toppidrett. Mye bundne midler som gjør
toppidrettssatsningen vanskelig. Ønsker mer frie midler fra
NIF/KKD (Kirke- og Kulturdept.)
Finnes midler i Olympiatoppen, men de krever resultater først.
Dokumentet del 1 med ovennevnte tilføyelser/endringer ble
enstemmig vedtatt. (Dokument - del 1 - vedlegges i sin
helhet).
Del 2: prinsipper ved uttak.
Side 51: To endringsforslag fra Lillestrøm & Omegn BS:
1) Nok at en utøver klarer kravet 1 gang for å være med i NBFs
elitegruppe, ikke stabilitet.
Motforslag fra styret: Må klare kravet 2 ganger (ikke 1) for å
være kvalifisert til deltakelse i gruppe 1 eller gruppe 2.
Lillestrøm & Omegn BS enig, og tok det med i forslaget.
Forslag: Vedtatt mot 16 stemmer.
2) NBF setter av sum til int.mesterskap, Dersom gruppe 1 har 4
skyttere, og ingen klarer kravet, må midlene tilfalle gruppe 2
til finansiering av mesterskapet.
Nytt forslag ble diskutert i pausen:
Forslag: De pengene som er budsjettert til et mesterskap,
brukes til mesterskapet.
De gruppe 1 utøverne som ikke klarer kravet. De som ikke har
klart kravet to ganger (dvs. klart kravet 1 gang, eller
oppunder kravet, eller andre som ønsker å delta på egen
regning) tas ut av sportsutvalget.
Det nye forslaget ble tatt til avstemming.
Forslaget ble vedtatt.

Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Kjetil Kilhavn, Ole-Henrik Iversen, Eivind
Engen, Johannes Akkerhaugen, Geir Knutsen, Roar Jystad, Norulf Åmås, Per Bolstad, Tor S.
Tretli, Jan Erik Ellingsen, Johny Sandbæk,

9. TILDELING AV NM
2009:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

Kristiansand BS
overlates nytt styre/reservearrangør
overlates nytt styre/reservearrangør

2010:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

Harstad BS
overlates nytt styre/reservearrangør
overlates nytt styre/reservearrangør

2011:
NM innendørs
NM skive
NM jakt/felt

-

Bodø BK (50-års jubileum)
overlates nytt styre/reservearrangør
overlates nytt styre/reservearrangør

Det forelå ingen søknader til NM arrangementene.
Men Kristiansand BS, Harstad BS og Bodø BK søkte om de
respektive innendørs NM, hhv. 2009, 2010 og 2011.
Enstemmig godkjent.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Ole-Henrik Iversen, Kjetil Johnsen

10. HANDLINGSPLAN 2008 - 2010
Handlingsplanen følger også vedlagt - med de endringer som ble
vedtatt i løpet av forhandlingene.
Det kom forslag Ønsket et tillegg C. - Være repr. I FITAS egne
mesterskap, EM og VM.
Forslaget falt mot 7 stemmer.
Handlingsplanen 2008-2010 ble deretter enstemmig godkjent
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Johannes Akkerhaugen, Johan K. Enoksen,
Kjetil Kilhavn,

11.

FORSLAG

FORSLAG
Ved mottak av forslag til Tinget blir disse samlet og
videresendt til NBF’s Lovkomite
for en lovteknisk uttalelse.
Lovkomiteen har følgende kommentarer til forslagene:
Forslag nr. 2 og nr. 4 fra Styret, forslag nr. 3 fra Østfold
BK og forslag nr. 5 fra
Lovkomiteen er alle lovforslag som krever 2/3 flertall av
avgitte stemmer for å bli
godkjent.
Til forslag nr. 11 fra Ullensaker BK vedr. endring av alder,
nåværende 10-årsklasse,
så heter det nå i NIF’s bestemmelser for barneidrett at barn
kan delta i lokale konkurranser og arrangement fra det år de fyller 6, først og fremst
i egen klubb.
Forslag nr. 22 fra Styret og forslag nr. 23 fra Ullensaker BK
vedr nedre aldergrense
for NM er i tråd med NIF’s bestemmelser for barneidrett.
Til forslag nr. 27 fra Sandefjord BS er Lovkomiteen av den
mening at kun rene klubblag kan stille i lagkonkurransen i NM
Til forslag nr. 31 fra Østfold BK vedr. maks. to personer fra
samme klubb i Sportsutvalget har vi følgende kommentarer:
Sportsutvalget er ikke et tingvalgt utvalg, men et av de
utvalg som Styret oppnevner
og utarbeider retningslinjer for (jfr. §14, pkt. 4 i gjeldende
lov for Norges Bueskytterforbund.
De øvrige forslagene har vi ikke noen merknader til.

Ordstyrer ønsket å flytte forslag 1 til behandling etter
forslag 5.
Dette ble godtatt av tinget.

Forslag nr. 1 – Fra Forbundsstyret
Det innføres en skytterlisens.

Lisensens innhold og størrelse fastsettes av Styret etter
retningslinjer gitt av NBF’s Ting. Inntektene fra
lisensordningen skal benyttes til finansiering av toppidretten
i tråd med gjeldende rammer for elitesatsing i NBF-regi.

Begrunnelse:
Forslaget er basert på et utsettelsesforslag fra Tinget 2006,
og er begrunnet i et ønske om å styrke finansieringen av
toppidretten, idet våre øvrige midler for en stor del er
bundet opp gjennom vedtak i NIF/Kulturdepartementet og våre
automatinntekter er falt bort.
Elitesatsing anno 2008 kever betydelige økonomiske virkemidler
skal den ansees reell i forhold til den satsingen man ellers
opplever rundt om i verden, der kvaliteten og kvantiteten har
vist en betydelig økning gjennom de siste årene. Elementer
som ungdomssatsing, treningsmengde, oppfølging,
konkurransetrening, gruppedynamikk og kvalitet på flere
nivåer, må sikres en finansiell basis av frie midler.
Forbundsstyret la fram en skisse for diskusjon på Tinget 2008.
Innspill til forslaget fra tinget:
a) Forslag om minimumskrav for lisens (faglig innhold som for
eksempel sikkerhets-kurs). Gjøres som for eksempel som
Motorsportforbundet, via deres hjemmesider
b) Forslag om lisens kun for de som er over 16 år.
c) Forslag om at klubbene administrerer dette, og at for
eksempel kr. 50,- for hvert medlem går til NBF.
d) Forslag om at Klubbkontingenten økes (i dag 500,-, 1000,-,
1500,-).
e) Forslag: Avgift kr. 50,- trekkes fra Buestikka.
Forslaget falt mot 25 stemmer.
Følgende hadde ordet: Eva C. Thesen, Tor S. Tretli, Per Bolstad, Kjetil Kilhavn, Helge
Møller, Johny Sandbæk, Kjell Bøe, Eivind Engen, Knut Wegner, Eirik Tidemann, Oddvin
Storelv,

Forslag nr. 2 – Fra Forbundsstyret
Endring av NBF’s Lov §11
forslag 5)

(§12 i nytt forslag til Lov, se

Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges for
mer enn 8 sammenhengende år i samme posisjon.
Begrunnelse:
Forslaget er en liten oppmykning av gjeldende ordning og er
basert på erfaring som er gjort. Som nytt medlem i Styret
kreves det en viss tid før man er ”varm i trøya” og før man
evnt. kan sette sitt preg på arbeidet. Forslaget tar sikte på
å sikre både en viss kontinuitet og at det åpnes for ”opprykk”
innenfor Styret som betinger en varighet på mer enn 8 år for
at kompetanse kan nyttiggjøres.
Forslaget ble vedtatt med 57 stemmer for, 11 stemmer mot.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann,

Forslag nr. 3 – Fra Østfold Bueskytterkrets
Endring av NBF’s Lov §11
Det skal ikke være flere enn 2 fra samme klubb blant
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer.
Begrunnelse:
Forslaget sikrer en bredere sammensetning av Styret og
forhindrer at store deler av Styret kan bli inhabile i
enkeltsaker.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styret er i prinsippet enig i forslaget, men foreslår en tekst
som også tar høyde for en problemstilling som måtte følge av
klubbskifte i perioden.
”Ved valg av styre- og varamedlemmer kan ingen klubb være
representert med flere enn to medlemmer”.
Forslaget fra Østfold BK ble trukket til fordel for styrets.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Jan Erik Ellingsen

Forslag nr. 4 – Fra Forbundsstyret
Endring av NBF’s Lov §11
Doms- og Appellutvalg nedlegges.
Begrunnelse:

Disse utvalgene er ikke obligatoriske og mange særforbund har
lagt dem ned – i første rekke fordi de sjelden eller aldri er
i bruk, men også fordi at saker som hører inn under disse
utvalgene, kan behandles av tilsvarende utvalg i Norges
Idrettsforbund.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet:Morten B. Wilmann,

Forslag nr. 5 – Fra NBF’s Lovkomite
Revidering av NBF’s Lov – som følge av vedtak i overordnet
ledd.
Se vedlegg.
Forbundsstyrets kommentarer:
Til forslagets §12, pkt. 11, mener Forbundsstyret at man skal
holde seg til Norges Idrettsforbunds basislovnorm vedr.
kjønnsfordeling i styre og utvalg, og mener at de uthevede
ord ”bør” skal erstattes med ”skal”.
Dette blir således å betrakte som et endringsforslag til
lovframlegget.
Styrets begrunnelse er i første rekke en risiko for at
lovvedtaket ikke blir godkjent av Norges Idrettsforbund, som
kan medføre at enkelte valg blir kjent ugyldige i etterkant av
Tinget. For øvrig mener man at man nå har et godt nok
rekrutteringsgrunnlag blant begge kjønn i vår idrett.
Paragrafene ble gått igjennom hver for seg.
Enstemmig vedtatt; 1, 2, 3, 4, 5 (med tillegg: Styret kan
frata lag som skylder kontingent/avgifter for mer enn ett år
etter forfall medlemskap i forbundet,..), 6, 7 (mot 1 stemme),
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (med tillegg pkt. 3 siste
setning; Styret skal påse at forbundet…), 17, 18, 19, 20 (med
tillegg siste avsnitt; Til fagkomiteers møter innkalles norsk
medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer), 21
og 22.
NBFs lov ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Kjetil Kilhavn, Bjørn Omholt, Eirik Tidemann,
Johan K. Enoksen, Jan Erik Ellingsen, Tor S. Tretli, Wiggo Nordskag,
Før forslag 6 ble gjennomgått, var Kåre Hasle fra Sparebank1
Forsikring til stede, og gjennomgikk det nye
forsikringsproduktet som de har satt sammen til forbundene i
Flerforbundsavtalen (FFA).

Forslag nr. 6 – Fra Forbundsstyret
Ny frist for stevnerapportering – regelverk B, art. 101 E,
siste avsnitt.
Det som er nevnt under a), b) og c) ovenfor, skal være NBF
ihende i korrekt stand senest 14 dager etter stevnedagen.
Hvis dette ikke overholdes, erlegges kr. 10,- i
avgift pr. deltaker.
Begrunnelse:
I vår tidsalder med informasjonsflyt fordrer våre medlemmer en
hurtig oppdatering av rekorder og resultater, og i dagens
elektroniske tidsalder skulle det heller ikke foreligge
eksterne grunner til forsinkelser. Vi mener at 14 dager bør
være tilstrekkelig.
For øvrig har vi foreslått en inflasjonsjustert avgift.
Forslaget falt med 27 stemmer mot 40 stemmer.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Knut Wegner, Jan Erik Ellingsen,

Forslag nr. 7 – Fra Østfold Bueskytterkrets
Forandring av regelverk B, art. 101 E (stevner) – ny tekst:
Det som er nevnt under a), b) og c) ovenfor, skal være NBF
ihende i korrekt stand senest 10 dager etter stevnedagen.
Hvis dette ikke overholdes, erlegges kr. 500,- i avgift pr.
stevne.
Begrunnelse:
Nå som alt går på data, bør ikke fristen være mer enn 10
dager, slik at rekordene kan komme raskt ut på nettet.
Forbundsstyrets kommentarer:
Jfr. forslag nr. 6 ovenfor.
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann.

Forslag nr. 8 – Fra Forbundsstyret

Endring av bestemmelsene i Regelverk B, art. 108 V) vedr.
ferdighetsmerker.
NBF bekoster FITA’s stjernenåler f.o.m. 1300 og oppover.
Begrunnelse:
FITA 1200 p. nål representerer ikke lenger noe utpreget
eliteresultat og fordrer ikke lenger den oppmerksomhet som
tidligere var knyttet til et slikt resultat.
Særlig innenfor compounddivisjonen ser man dette tydelig.
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann

Forslag nr. 9 – Fra Akkerhaugen Bueskytterklubb
Nye retningslinjer for uttak av skyttere til internasjonale
mesterskap:
For å kvalifisere seg til et internasjonalt mesterskap må
skytteren ha oppnådd en poengsum som er lik eller bedre enn
”finalecutten” på siste relevante mesterskap.
Skulle flere skyttere enn Norges kvoter klare kravet, blir det
foretatt et uttak, fortrinnsvis i et stevne med avsluttende
finalerunder.
Norge stiller med fulle lag dersom vi har kvalifiserte
skyttere. Finansieringen skjer etter retningslinjer
utarbeidet av Forbundsstyret.
Begrunnelse:
I dag er nåløyet i et mesterskap å komme til finalerunden, og
i finalerundene kommer det som kjent mange overraskende
resultater. En god finaleskytter har store muligheter til å
slå ut en skytter med bedre innledende resultater.
Ved å stille fulle lag vil vi også kunne delta i lagkonkurransene – og ha muligheten til å sikre Norge tre
kvoteplasser i hver av OL-klassene. Med ovennevnte forslag
vil det bli kamp om representasjonsoppgavene, noe som igjen
vil høyne nivået på norske eliteskyttere.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret er uenig i at man skal senke kravene til
internasjonal deltakelse, finansiert av NBF.
Summerer man opp erfaringene fra internasjonal bueskyting
finner man ingen overraskelser som rokker ved det faktum at
skytterne faktisk må være ”gode nok” for å nå opp blant de
beste. Har man ikke den poengmessige kapasiteten som skal

til, går man ikke i gjennom flere finalerunder – selv om man
kan vinne en og annen (tilfeldig) match på en lav poengsum
fordi motstanderen skyter et dårlig resultat.
Det hele blir derfor en vurdering av hvordan man skal bruke
våre midler på beste måte, og vi tror at en utpreget
ungdomssatsing over tid vil gi best utbytte, i tillegg til å
være en sterkt motiverende faktor for å ”holde på” talentene i
vår idrett.
Forslagsstillerens henvisning til kvoteplasser (lag) i OL har
for øvrig bare relevans til en eneste konkurranse i løpet av
en fireårsperiode, og bør ikke være noe argument for en
generell endring av retningslinjene.
Forslaget falt med 31 mot 38 stemmer.
Følgende hadde ordet: Johannes Akkerhaugen, Bjørn Omholt, Wiggo Nordskag, Jan Erik
Ellingsen, Kjetil Kilhavn, Per Bolstad, Johny Sandbæk, Tor S. Tretli,

Forslag nr. 10 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
Lik premie til alle minijuniorer på alle stevner.
Begrunnelse:
Dessverre ennå er det klubber/arrangører som ikke har fått med
seg intensjonen fra forrige tings forslag angående premiering
av minijuniorer. UBK ber derfor om et presiseringsforslag
slik at det for fremtiden ikke er noen tvil om hvordan
premiering skal foregå på minijuniornivå.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret er av den oppfatning at gjeldende vedtak
(Tinget 2006) er retningsgivende nok og at en presisering av
teksten ikke er formålstjenlig.
Ny tekst er ingen garanti for at den enkelte arrangørstab er
oppdatert på reglene, så her har alle et ansvar for å påpeke
mangler.
I den grad premiering ikke har skjedd i siste periode, går vi
ut fra at arrangør er gjort oppmerksom på forholdet og har
rettet det opp i etterkant.
Forslaget ble trukket av Ullensaker BK

Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Kjetil Kilhavn, Bjørn Omholt, Johan K. Enoksen

Forslag nr. 11 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
Innføre begrepet ”kvalifisert”, og endre navn på 10-årsklassen
(kl. 6) til ”Rekruttklassen”, samt sette nedre aldersgrense
til 8 år.
Begrunnelse:
UBK viser til den siste mediafokus på nettopp det positive i
at unge får muligheten til å delta på stevner. Jfr.
barneidrettsbestemmelsene foreslår UBK å sette ned aldersgrensen på 10 årsklassen til 8 år. Dette er gjort med hell i
mange andre særforbund og bør ikke være til hinder i vårt
forbund heller.
Forutsetningen er at utøveren er kvalifisert og godkjent/
sertifisert (PS! Dette må også gjelde absolutt alle skyttere,
jfr. høstens stevner hvor enkelte piler går ”veggemellom”
til arrangørens fortvilelse, der arrangør blir skadelindende
dersom dette ikke tas fatt i fra NBF).
Hva legges i begrepet ”Kvalifisert” (sertifisering som må tas
av klubbene).
- medlem av en klubb
- Gjennomgått sikkerhetskurs/nybegynnerkurs (som for alle
andre)
- Kan score selv (må også gjelde seniorklasser)
- Treffer blinken med alle piler (må også gjelde alle
klasser)
- Må kunne forholde seg til skyteleder/dommer som øvrige.
Skyttere i denne klassen må også ha en
ressursperson/veileder/hjelper (krav).
UBK mener at dersom ovenfornevnte krav er godkjent av
ansvarlig trener/tilsv. i klubben, så må vi kunne slippe til
også denne aldersgruppen, jfr. barneidrettsbestemmelsene som
tillater dette.
I praksis vil dette si at klubbene er ansvarlig når de melder
på skyttere til stevner og at de er kvalifisert (sertifisert)
som selvfølgelig også må gjelde alle, uansett alder.
Dette må også sees i lys av rekruttering til vår idrett.
Rekrutteringen foregår nettopp blant de yngste, ikke blant
50+++!
NBF’s satsing de senere år på yngre (som bygger opp under
UBK’s argumentasjon)må også sees i denne sammenheng at
rekrutteringen må foregå blant de yngste.
UBK viser også til ”søta bror” som har gjort dette i mange år
og hvor det fungerer.
Kanskje vi også her bør lære noe av ”søte bror”?!
UBK har mange unge skyttere, også under 10 år, som deltar også
i andre idretter. Eks. kan nevnes at motorcross ikke har noen
nedre alder/de konkurrerer men alle får premier. Det samme

gjelder skyting med gevær, ishockey (jfr. siste tids media i
Akershus) og mange flere.
Forbundsstyrets kommentarer:
Vi oppfatter forslaget å være i tre deler
a) Endring av navn
b) Endring av alder
c) Innføring av en kvalifiseringordning
Styret slutter seg til forslaget om navneendring, men foreslår
begrepet ”mikro”, og å senke aldersgrensen. Noe av meningen
med klassen er å gi konkurranselik trening.
Derimot går Styret denne gang – i likhet med i 2006 – imot
forslaget knyttet til begrepet ”kvalifisering”. Dette er ikke
et entydig begrep, selv om man kan legge inn visse ”emner” i
begrepet, og dette kan lett føre til forskjellsbehandling.
Generelt bør alle skyttere gjennomgå et sikkerhetskurs og ha
grunnleggende kjennskap til regler og prosedyrer før man
deltar i konkurransesammenheng.
Her bør klubbene være sitt ansvar bevisst ved påmelding av
skyttere til stevner, og selvsagt gjelde uansett skytters
alder.
For øvrig må klubbene være bevisste på at buestyrken må være
tilpasset alder og den muskulære utviklingen hos de aller
yngste.
I følge dirigenten så er dette forslaget 3-delt:
a) endring av navn
Endringsforslag fra Gjelsdalbuane:
Aldersbestemte klasser med unntak av juniorklassene gis navn
som gjenspeiler eldte årsklasse, dvs:
Klasse for 8-10 åringer: R10/U10 etc
Klasse for 11-13 åringer: R13/U13 etc
Klasse for 13-16 åringer: R16/U16 etc
Under NM vil dagens klasse ”kadett gutter” hete ”Gutter 16”.
Dirigenten ønsket at styret fikk se på dette forslaget, dvs at
dette overlates forbundsstyret
Endringsforslaget med dirigents kommentar ble vedtatt med
overveldende flertall.
b) Endring av alder
Endringsforslag fra Ullensaker BK:
Innføre begrepet ”kvalifisert”, samt følge NIFs ”Idrettens
Barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett” vedtatt av
Idrettstinget i 2007.

Forslaget falt mot 8 stemmer.
c) Innføring av kvalifiseringsordning
Forslaget ble trukket av Ullensaker BK.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Bjørn Omholt,

Forslag nr. 12 -

Fra Gjesdalbuane

Regelverk B, art. 107, del B
Med klubbdrakt menes (minimum) en overdel, dvs. vest, skjorte,
jakke e.l. som identifiserer klubben ved navn og/eller logo.
Klubbdrakter kan ha ulik utforming, men skal ha samme farge.
Overdelen skal benyttes under skyting og navnet eller logoen
skal være synlig når skytteren har på skyteutstyret, dvs ikke
skjules av armbeskytter, brystbeskytter eller annet.
Regelen gjøres gjeldende fra utendørssesongen 2009.
Begrunnelse:
Dagens reglement definerer ikke på noen som helst måte hva en
klubbdrakt er, kun at den skal være lik for alle skytterne og
bestå minimum av en skytetrøye. For å si det enkelt, vil
enhver skjorte tilfredsstille dagens krav, om det så er en Tskjorte med teksten ”hest er best”.
Et av argumentene for innføring av klubbdrakt har vært at
publikum skal kunne identifisere skytterne lettere.
Regelverket må reflektere dette, og da er det viktigere
at klubbens navn og logo er synlig enn at skjortene har lik
utforming. Med den nye regelen kan man for eksempel ha både
vester, gensere og T-skjorter, i samme farge, og hver skytter
kan benytte det som føles mest komfortabelt i forhold til
temperatur og andre forhold.
Grunnen til at regelen først trer i kraft om ett år, er av
hensyn til de klubber som allerede har en del klubbdrakter i
bruk, og for at man skal ha en del tid på seg til å kjøpe inn
nye klubbdrakter. Kostnaden kan da f.eks. bakes inn i
medlemskontingenten for 2009.
Forbundsstyrets kommentarer:
Vårt generelle inntrykk er at klubbene nå oppfyller
intensjonen i gjeldende vedtak, men det er mulig at det bør
foretas presiseringer knyttet til type antrekk – i tråd med
forslaget fra Gjesdalbuane – selv om dette burde være i
overensstemmelse med dagens praksis.
Derimot inneholder forslaget også en del skjerpninger i
forhold til dagens prosedyrer, og faktisk med ”strammere”

regelverk enn selv FITA benytter. Dette synes vi ikke er
nødvendig for norske forhold.
Vi fremmer derfor følgende endringsforslag:
”Forbundsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige
presiseringer knyttet til reglene om skyteantrekk, for å få
dette på linje med ønsket praksis der hovedvekt legges på et
ensartet inntrykk snarere enn ensartet klestype.”
Ansees som to forslag:
Gjesdalbuanes forslag falt mot 19 stemmer.
Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Kjetil Kilhavn,

Forslag nr. 13 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Skyttere kan bruke sponsorklær på stevner hvis disse er
godkjent av klubben de normalt skyter for og tilfredsstiller
de krav NBF stiller til reklame på skyteantrekk.
Begrunnelse:
Noen av våre toppskyttere har inngått eller kan inngå
personlige sponsoravtaler. For at disse kan få eksponere
sponsoren sin, må de få anledning til å bruke klær fra denne
sponsoren. Hvis de ikke får denne muligheten, kan dette
minske sjansene for å beholde sponsoren, evnt. for nye å få
sponsoravtaler. Dette vil gjøre det mulig for flere å få
sponsoravtaler, da man sikrer eksponering på stevner hvor
media er/kan være tilstede.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget.
For det første strider dette direkte imot intensjonen i våre
gjeldende regler om klubbantrekk, og for øvrig henger ikke
argumentasjonen her ”helt på greip”.
Det er klare begrensninger mht reklame hos oss (FITA’s regler)
enten man bruker sponsortøy eller klubbantrekk, slik at
muligheten for profilering er den samme.
Dessuten er begrensningen på 400 cm2 pr. plagg ganske romslig.
Forslaget falt mot 6 stemmer.
Følgende hadde ordet: Torbjørn Hasås, Bjørn Omholt, Johny Sandbæk, Per Bolstad, Sissel
Storelv, Helge Møller, Kjetil Kilhavn, Jan Erik Ellingsen, Eivind Engen,

Dirigenten ønsket prøvevotering i salen for å se hvem som evt.
ikke ønsket å behandle endringsforslagene om klasseinndelinger, dvs. forslagene 14-20. Det var et overveldende
flertall for dette ønsket.
Grunnen til ønsket var å la reglene ligge i ro noen år for å
stabilisere seg.

Forslag nr. 14 – Fra Gjesdalbuane
Regelverk B, art. 102
Divisjonen for tradisjonelle buer får full klasseinndeling,
både i ordinære konkurranser og i mesterskap.
Begrunnelse:
Tidligere vedtak om redusert klasseinndeling ble begrunnet med
antall deltakere, til tross for at det er kjent at antall
deltakere i divisjonene varierer stort mellom landsdelene.
Når divisjonen for tradisjonelle buer har like mange som eller
flere deltakere enn begge de andre divisjonene på ganske mange
stevner (Moss 9/5, 20/513/6, 1/8; Fredrikstad 23/5, 27/6,
25/7; Tønsberg 9/6; Østfold 4/7, 8/8, 25/8; Lillestrøm 1/9)
bør full klasseinndeling i tradisjonell divisjon være en
selvfølge. Hadde vi også tatt med stevner der det var flere
trad-skyttere enn skyttere i enten recurve eller compound
hadde lista vært mye lenger.
Vi lar deltakertallene fra Lillestrøm sitt 3D-stevne 1.
september tale for seg: 9 trad senior/junior, 4 trad kadett,
6 buejeger, 1 compound senior, 1 compound kadett, 1 recurve
junior.
Forslaget er ikke begrunnet i en tro på at antall klasser øker
antall skyttere. Mye tyder på at sammenhengen heller er
omvendt. Forslaget er begrunnet i en overbevisning om at
likebehandling er rett. Skal det være noen fornuft og
rettferdighet i å redusere antall klasser i noen tilfeller, må
antallet bestemmes av de faktiske forhold (antall påmeldte
skyttere på stevner, for eksempel), ikke hva slags buetype man
skyter med.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget på nåværende tidspunkt. Det
er gledelig at deltakelsen innenfor trad-miljøene er økende,
men dette rettferdiggjør i seg selv ingen oppdeling i flere
klasser med få deltakere.
Styret er opptatt av at man har en klassestruktur som stort
sett er tilpasset hele landet, mens forslagsstilleren har
trukket fram typiske trad-områder.

For øvrig er tendensen i dette miljøet at man ser for seg en
oppdeling i to hovedgrupper, tradisjonell og historisk gruppe.
Styret ønsker derfor å se tiden litt an i spørsmålet om
klasseinndeling.
Forslaget falt mot 6 stemmer.

Forslag nr. 15 – Fra Gjesdalbuane
Vedr. regelverk C og D.
Tradisjonell-divisjonen endres til en ren langbuedivisjon som
følger FITA sitt reglement for langbueskytteres utstyr (FITA
Constitution and Rules, section 11.3.3.1.2 i 3D-skyting.
Begrunnelse:
Det finnes internasjonale regler for langbuer. Disse gjelder
riktignok ikke i alle konkurranseformene i FITA, med det er
naturlig å adoptere disse reglene. Den viktigste forskjellen fra våre regler i dag er at recurvebuer forbys
(strengen kan kun berøre buelemmene i strengnokkene).
Iflg. både Norsk Langbuelag sin leder og andre skyttere er
forskjellen mellom en langbue og en recurvebue så stor at det
ikke er naturlig å plassere slike buer i en felles
divisjon.
Den større tanken på forslaget er at vi bør rendyrke tre ulike
divisjoner; compound, der det mester er tillatt, recurve som
buetypen for olympisk konkurranse, og langbue for skyttere som
vil skyte med primitiv redskap.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget. Som et lite forbund er det
i vår interesse å samle flest mulig med bueskyting som felles
interesse, og ser ikke en tilsvarende ”rendyrking” som noe
mål i seg selv.
Se ellers vår begrunnelse under forslag 14 ovenfor, der vi ser
en tendens som går mot en oppdeling i to hovedgrupper. Den
ene av disse gruppene vil i så måte ligge nær opptil internasjonale regler for langbuer.
Men vi kan ikke se at vi har noe betydelig hastverk i denne
sammenheng, og avventer en naturlig utvikling – i samarbeid
med miljøene innenfor tradisjonell og historisk skyteform.
Forslaget falt mot 6 stemmer.

Forslag nr. 16 – Fra Gjesdalbuane

Vedr. regelverk C og D.
Barebow-divisjonen avvikles med virkning fra 31/12-2012, og
NBF sine representanter i FITA arbeider for å få en
internasjonal avvikling av denne divisjonen.
Begrunnelse:
Tanken bak forslaget er at vi bør rendyrke 3 ulike divisjoner;
compound, der det meste er tillatt, recurve som buetypen for
olympisk konkurranse, og langbue for skyttere som vil skyte
med primitiv redskap.
Barebow-skyttere må velge om de vil skyte med recurvebuer
eller uten sikte. Selvsagt skal ikke en slik endring komme
over natten, derfor foreslås det å gi dette en tidsramme på 4
år.
Forbundsstyrets kommentarer:
Så lenge barebow-divisjonen er integrert i vår vanlige
feltskyting (FITA’s regler) og er en del av lagkonkurransen,
finner vi det ikke riktig å avvikle divisjonen, selv om vi
erkjenner at det er få skytter pr. dato i denne kategorien i
Norge.
Internasjonalt følger vi situasjonen nøye, men har ikke
registrert at divisjonen foreløpig er under noe press.
Dessuten vil forslaget gjøre et nordisk samarbeid meget
vanskelig.
Forslaget falt mot 4 stemmer.

Forslag nr. 17 – Fra Larvik Bueskyttere
Barebow som klasse(r) på NM Innendørs og NM Skive fjernes.
Begrunnelse:
BB divisjonen er i dag så liten og har ikke noen økning i
deltakelse på våre siste NM. Under siste års NM Skive deltok
5 skyttere i BB sine tre klasser, (i NM Skive 2006 var det 7
skyttere i tre klasser).
I 2007 ble det utdelt 3 gull, 1 sølv og 1 bronse samt 1
laggull, det ble også utdelt 3 pokaler som 1. premier. Total
11 premieenheter på 5 skyttere.
Det blir helt galt med tanke på arrangøren sin planlegging og
arrangementets økonomi. Tinget mente for noen år tilbake at
Trad/historisk divisjon ikke var mange nok for å få egne
klasser på våre NM. Dette miljøet klarte å rekruttere flere
skyttere og fikk sine klasser to år senere.
Dette bør slå begge veier; nå er ikke Barebow-divisjonen mange
nok til at det kvalifiserer til å ha klasser i NM Inne og NM
Skive i denne divisjonen. BB-entusiastene har ikke forstått
sin besøkelsestid.

Merk at dette kun gjelder NM Inne og NM Skive. Da dette ikke
gjelder for NM i Jakt og Felt-skyting, så vil det ikke ha noen
innvirkning på evnt. deltakelse i lagskytingen i VM Felt.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret er delt i spørsmålet og finner det ikke riktig
å legge noen føringer i denne saken.
Forslaget falt mot 11 stemmer.

Forslag nr. 18 – Fra Larvik Bueskyttere
Art. 105 – Norgesmesterskap.
Forslag om endring av klassefordelingen i recurve- og
compounddivisjonene i våre NM Inne og NM Skive.
Pkt. H

Klasseinndeling

I

Innendørs:
Recurve og Compound:
Damer, damer 50 og damer jr.
- en fellesklasse
Herrer, herrer 50 og herrer jr.
- en fellesklasse
Kadett jenter og gutter, samt nominert klubblag
bestående av 3 skyttere fra samme klubb i samme
divisjon som skyter samme runde.

II

Skiveskyting:
Recurve og Compound:
Damer, damer 50 og damer jr.
- en fellesklasse
Herrer, herrer 50 og herrer jr.
- en fellesklasse
Kadett jenter og gutter, samt nominert klubblag
bestående av 3 skyttere fra samme klubb i samme
divisjon som skyter samme runde.

Forbundsstyret gis fullmakt til å sette kriterier for evnt. å
upekte beste senior, junior eller 50-åring uavhengig av hvem
som blir ”mester” i gjeldende divisjon.
Begrunnelse:
Ovenstående vil si at det kåres to norgesmestere pr. divisjon;
en i dame og en i herreklassen.
Våre Norgesmesterskap har i dag flere klasser enn vanlige
nasjonale stevner. Det blir feil at vi deler opp i flere
klasser i NM enn ellers i året. La oss få det slik at det er
reell kamp om å kunne kalle seg ”Norgesmester”.

Kvalifiseringen under våre NM har nå kun én hensikt, å rangere
finalister. Larvik BS mener nå det er på tide at noe bør
skje, dette bør gjøres slik at klasser blir større ved å slå
sammen enkelte klasser som skyter samme avstand, divisjon og
kjønn. Vi får færre klasser totalt i våre NM og større
konkurranse om plassene i finalene. Arrangøren får en enklere
jobb med finaleavviklingen (vil også spare tid).
Dette reduserer ikke muligheten for å delta, og ikke
muligheten for å bli mester. Klassene blir større , og dette
tilsier kun mer kamp om finaleplasser som igjen kan resultere
i bedre resultater på sikt.
Resultatet av ovenstående forslag er en reduksjon av antall
klasser fra 8 til 4 per divisjon, en totalreduksjon av 8
klasser. NM reduseres fra totalt 22 klasser til 14, uten å
redusere antall deltakere. Reduksjon av medaljer, etter årets
NM Skive, blir fire sett = 12 medaljer. Reduksjon av premier
blir 8 førstepremier og 6-8 annenpremier osv. Premieutgiften
reduseres vesentlig og startavgiften vil kunne holdes på et
normalt nivå ennå en tid.
Forbundsstyrets kommentarer:
Styret viser til sine kommentarer under forslag nr. 17
ovenfor.
Forslaget falt mot 6 stemmer.
Følgende hadde ordet: Bjørn, Omholt,

Forslag nr. 19 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Vedr. klasser i norske mesterskap.
50-årsklassene fjernes fra alle NM
For å få færre klasser og flere skyttere i hver klasse,
fremmes dette forslaget.
Skytterne som skyter i disse klassene er like gode som
seniorene og trenger derfor ikke å skyte i en egen klasse.
Vi sikrer derved flere deltakere i seniorklassene, noe som
medfører mer konkurranse og høyere krav til å vinne disse
klassene.
Forbundsstyrets kommentarer:
Dersom forslag 18 ovenfor ikke blir vedtatt, er Forbundsstyret
enig i forslaget.
Forslaget falt mot 19 stemmer.

Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk,

Forslag nr. 20 – Fra Klepp Bueskyttere
Under NM Skive, NM Innendørs, NM Jakt og NM Felt avholdes
lagkonkurranse i samme klasser som for individuell skyting.
I klubblagene åpnes det for at jenter kan delta i klassen
Gutter kadett, og juniordamer kan delta i klassen Herrer jr.
Tilsvarende kan damer jr. og damer 50+ delta i klubblaget for
damer, og i herrenes seniorklasse åpner man opp for skyttere
fra både dame- og herreklassene (inkl. jr. og 50+). Skyttere
som utgjør et lag, må ha skutt samme runde individuelt.
Lagene skal – som i dag – forhåndsnomineres, og en skytter
kan, som hittil, bare delta i én lagkonkurranse i et NM.
Begrunnelse:
Endringen vil oppmuntre skyttere i klasser med få skyttere til
å stille opp på NM, og vil stimulere klubbene til å satse mer
på bredde. Å ha NM-deltakelse som mål er godt for treningsmotivasjonen, og økt bredde gir større mulighet for å få frem
toppskyttere. Når vi innfører de tidligere lagklassene og
samtidig beholder prinsippet med fellesklasser, tar vi ennå
bedre vare på intensjonen med endringen i 2006. Den tok sikte
på å gjøre lagkonkurransen bredere og gi flere skyttere
muligheten til å være med i lagkonkurransen.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går i mot forslaget, da man mener at nåværende
regler omkring lagkonkurransen imøtekommer intensjonen om å gi
flere skyttere mulighet for deltakelse i lagkonkurransen på en
tilfredsstillende måte, uten at man kommer i situasjoner med
lagkonkurranser med svært få deltakende lag.
Forslaget falt mot 15 stemmer.
Følgende hadde ordet: Norulf Åmås,

Forslag nr. 21 – Fra Forbundsstyret
Lagkonkurranse i NM Jakt og NM Felt.
Lagkonkurransen består av nominerte klubblag bestående av tre
skyttere fra samme klubb i samme divisjon som skyter samme
runde.
Begrunnelse:

Forslaget er i tråd med våre øvrige norske mesterskap, og de
to siste år er prinsippet også blitt fulgt i NM Jakt og NM
Felt etter vedtak i Forbundsstyret.
Forbundsstyret har basert sitt vedtak på en formodning om at
dette var i Tinget 06 sin ånd (der vedtak ble gjort for de
øvrige NM), men ved en ”formalitetsglipp” ble utelatt for
nevnte mesterskap.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann

Forslag nr. 22 – Fra Forbundsstyret
Nedre aldersgrense i NM.
Først i det kalenderåret man fyller 13 år, kan man delta i
norske mesterskap.
Begrunnelse:
Dette er i tråd med NIF’s barneidrettsbestemmelser, som for
øvrig i 2007 ble gjenstand for en del oppmykninger knyttet til
lav alder.
Dette samsvarer også med våre prinsipper for aldersgrenser
innen vårt klassesystem, som i hovedsak er knyttet til det
aktuelle kalenderåret.
Styret endrer sitt forslag til at nedre aldersgrense for både
nasjonale og internasjonale mesterskap settes iht. NIFs
barneidrettsbestemmelser.
Styrets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Wiggo Nordskag, Pål Vik-Strandli, Bjørn
Omholt,

Forslag nr. 23 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
Deltakelse i NM – Aldersnivå.
Utøvere kan delta i Norgesmesterskap det året de fyller 13 år,
jfr. barneidretts-bestemmelsene.
Begrunnelse:
Nåværende bestemmelse er basert på den feiltolkning at
skytterne må være fylt 13 år.
UBK viser til Barneidrettsbestemmelsene, samt til innsendte
brev til NBF for snart et år siden.
Saken er godt kjent fra før og trenger ikke utledes.
UBK gjør oppmerksom på at dette forslaget kan sammenfattes med
forslaget om ”Rekruttklassen” ovenfor, dvs at deltakelse for

unge utøvere er i henhold til barneidrettsbestemmelsene og for
øvrig at alle skyttere er kvalifiserte og sertifiserte.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret viser til forslag nr. 22 ovenfor, og vil bare
presisere at vedtaket må knyttes til det kalenderåret man
fyller 13 år.
Forslaget ble trukket av Ullensaker BK.
Følgende hadde ordet:

Forslag nr. 24 – Fra Forbundsstyret
Endring av anbefalte NM-datoer, regelverk B, art. 105 C III,
første setning.
Datoene for NM Jakt og NM Felt skal ligge i siste halvdel av
september måned.
Begrunnelse:
Innen vårt forbund arrangeres det mer enn 160 konkurranser på
årsbasis og terminlistene er ganske velfylte. Da utendørssesongen gjerne avsluttes med norske mesterskap i jakt- og
feltskyting, får man en kort høstsesong som tidligere var
tilgodesett med jakt- og feltstevner. Man ønsker å skaffe rom
for noen flere konkurranser i disse skyteformene.
Forslaget ble vedtatt mot 24 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Knut Wegner, Johan K. Enoksen,

Forslag nr. 25 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
NBF må utarbeide en kravspesifikasjon til Norgesmesterskap
m.h.t. lokalisering, plassering og tid.
Begrunnelse:
UBK ønsker ikke en diskusjon om nord-syd, antall skyttere fra
sør-Norge etc, men at det bør stilles noen helt klare krav til
hvor et slikt arrangement skal ligge i forhold til
momenter som :
- Kommunikasjon.
- Overnattingsmuligheter. Det bør være gode og flere
muligheter, ikke telt etc.

Værmessige forhold, dvs ikke på de mest utsatte
steder/åpne landskap for vær og vind.
- Tid på året.
UBK er av den mening at når disse forhold ikke er tilstede, er
det faktisk mange skyttere som ikke deltar, og hva er et
Norgesmesterskap uten våre beste skyttere.
-

Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget, med den vesentligste
begrunnelsen at vi ikke har arrangører som står i kø for å
arrangere mesterskap. Tvert i mot opererer vi nå stort
sett fra en ”reserveliste” av frivillige arrangører, som til
en viss grad vil imøtekomme intensjonen i forslaget.
Gjennom sin godkjenning av arrangører av NM har Tinget til
enhver tid kontroll på hvor man ønsker at et mesterskap skal
arrangeres, og arrangementssted og værforhold
har ikke ført til noen reduksjon av deltakerantallet av noen
betydning. Tiden på året er allerede regulert i våre
bestemmelser.
Forslaget falt mot to stemmer.
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Walter Solberg, Kjetil Johnsen, Eivind Engen,

Forslag nr. 26 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
På innledende skyterunder ved NM Innendørs skal trippelskiver
benyttes.
Begrunnelse:
UBK foreslår med dette at det blir like skiver på innledende
skyterunder og finalerunder, dvs. trippelskiver der dette
hører hjemme. Slutt med eks. ”hel 40 så trippel 40”. Nivået
på skytingen i mange klasser øker nå jevnlig og ”dessverre; de
gode skytterne ødelegger mange piler på dette. Treningen
forut for NM foregår da også som en tilvenning, slik at mange
også der ødelegger mange piler da de skytes i hverandre m.m.
På ordinære stevner skyter de beste på trippelskiver, slik at
problemet er lite til daglig.
Jfr. forbundssekretærens ønske om færrest mulig særregler,
ref. hva som gjelder/praktiseres internasjonalt.
UBK ser få uheldige konsekvenser annet enn at en dårlig/
uheldig skytter ikke får godkjent en pil, dvs den blir miss
istedenfor at den kunne blitt f.eks. en 4-er. UBK håper
faktisk at det ikke er den sistnevnte argumentasjonen som bør
styre denne retningen, men hva som er hensiktsmessig for både
skyttere og arrangør – og til internasjonalt regelverk.
Forbundsstyrets kommentarer:

Forbundsstyret er enig i forslaget, men fremmer et endringsforslag som også tar hensyn til tradisjonell divisjon:
”På innledende skyterunder ved NM Innendørs skal trippeskiver
benyttes, med unntak for tradisjonell divisjon som skyter
gjennomgående på full skive i mesterskapet.”
Endringsforslag kom også fra Gjesdalbuane.
I innledende runde under NM innendørs benyttes trippelskiver
for de skyttere som ber om dette ved påmelding.
Endringsforslaget fra Gjesdalbuane falt mot 16 stemmer.
Endringsforslaget fra styret ble trukket.
Ullensakers forslag falt mot 9 stemmer.
Følgende hadde ordet: Kjetil Kilhavn, Barbro Lund, Sissel Storelv, Jan Erik Ellingsen, Wiggo
Nordskag, Norulf Åmås,

Forslag nr. 27 – Fra Sandefjord Bueskyttere
Lagskyting.
Elever som går på toppidrettslinjen med bueskyting på
Sandefjord videregående skole, kan danne lag i sin klasse
under navnet Sandefjord vgs under lagskytingen i norske
mesterskap.
Begrunnelse:
Noen av elevene ved denne linjen har i dag ikke mulighet til å
skyte lag i konkurranser, da det ikke er nok skyttere i
klubben de kommer fra. For å gi disse den erfaring de trenger
ved lagskyting internasjonalt, er det viktig at de får
mulighetene av å forsøke seg på dette i våre nasjonale
mesterskap. De skytterne som kommer fra klubber som kan
danne egne lag fra sin klubb, kan ikke stille på lag fra
Sandefjord vgs, men må stille på klubblaget.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget. Vi har et generelt
prinsipp om klubbtilhørighet ved norske mesterskap, og
Sandefjord vgs er ikke (pr.dato) noen egen klubb.
Vi synes også begrunnelsen for forslaget er noe ”søkt”, da
våre eliteutøvere forutsettes å kunne trene på lagskyting ved
nasjonale samlinger, evnt. utenlands matching – og de kan også
skyte lag i sin treningssituasjon ved skolen.
Ved internasjonale mesterskap blir laget satt sammen av de
skyttere som måtte være tatt ut på individuelt grunnlag – i
hovedsak.

Forslaget falt mot 8 stemmer.
Følgende hadde ordet: Jørn R. Bøe, Eirik Tidemann,

Kjetil Kilhavn, Gjesdalbuane måtte forlate tingforhandlingene.
Tinget har nå 68 stemmeberettigede.

Forslag nr. 28 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb
Antall dommere i finaleskyting ved norske mesterskap.
Det innføres 2 (3) dommere i norske mesterskap i finalerundene
som en prøveordning, med den hensikt å ta dette videre inn i
skytesporten på sikt.
Begrunnelse:
I de siste norgesmesterskap har det skjedd noen uheldige
pilverdiavgjørelser (i flg. skytterne). Dette mener UBK vi
enkelt kan gjøre noe med, da dette skyldes mye
”dommertettheten”/dvs. antall dommere/kvalitetssikring.
Stevnet går kanskje raskere, men muligheten for evnt.
feilvurderinger er erfaringsmessig større.
UBK er enig i fortsatt bruk av én dommer i kvalifiseringen,
men når det gjelder finaleskyting har det vært flere tilfeller
til stor diskusjon blant skyttere og deltakere over
avgjørelser som ikke har vært gode/kvalitetssikret nok.
Konsekvensen av en feilvurdering i finaler/shoot-off, uten at
dette kan kvalitetssikres av en meddommer/hoveddommer, er
dessverre meget uheldig og lite heldig utvikling for vår
idrett. Dette har skjedd i de siste mesterskap, og vil
fortsatt skje. Årsaken til at dette skjer, kan være så mangt.
En økning til eks. 3/el 2 dommere, vil ha svært lite å si for
gjennomføring, annet enn bedre kvalitetssikring av dommeravgjørelsene.
Jfr. Tinget 2006, kommentar fra Forbundssekretær angående
særegne regler, stiller UBK seg nettopp bak å ikke ha mange
særregler, men dersom det i dette tilfellet menes at det
faktisk ikke finnes bedre løsninger og forslag om endringer
ikke kan vurderes/ikke ivaretas, er dette meget uheldig og
lite ønskelig for utviklingen i norsk bueskyttersport.
UBK er selvfølgelig enig i at våre dommere er blitt mye bedre,
spesielt de siste par år, men også denne gruppen av deltakere
kan bli enda bedre og ikke minst få bedre arbeidsforhold ved
nettopp å prøve et slikt forslag.

UBK ber derfor om at forslaget behandles og prøves i eks.
løpet av perioden 2008-2010 for å se på erfaringene. Éndommers dømming tror UBK at vi har fått prøvd nok.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget på prinsipielt grunnlag.
Dette vil medføre forsinkelser i stevneavviklingen, uten at
man kommer til livs at skyttere som ikke er enig i en
avgjørelse, mener at dømmingen er for dårlig.
I og med at man internasjonalt aksepterer en dommeravgjørelse
selv i en OL-finale, blir det noe ”provinsielt” ved å ha egne
bestemmelser i Norge. I Norge er vi dessuten så ”heldige” å
ha samme utdanning og undervisningsleder som man har
internasjonalt i forbindelse med dommeropplæringen, og det er
ingen objektive kriterier som tilsier at norske dommere på
generelt grunnlag skulle være noe ”dårligere” enn andre til å
bedømme pilverdier – faktisk forventes de å ha bedre kjennskap
til prosedyrene enn skytterne.
Forslaget falt mot 9 stemmer.

Forslag nr. 29 – Fra Larvik Bueskyttere
Nytt punkt under Art. 7.9/8.9 (regelverk C) – Dømming.
Retningslinjer for dømming av lagkonkurransen.
Dommeren’s plassering er mellom lagboksene, han skal plassere
seg slik at han er synlig for begge lagenes leder/trener.
Fortrinnsvis et steg bakenfor enmeterlinjen slik at han har
god oversikt over begge lag samtidig.
Ved overtredelse av reglene for krysning av enmertelinjen og
opptrekk av pil fra koggeret. Skal dommer raskt gå et steg
frem mot enmeterlinjen, og heve det gule kortet, samtidig skal
si ”gult kort” og lagets navn (klubb). Respekteres ikke gult
kort av laget, er prosedyren den samme for rødt kort, og
bestraffelse ihht til Art 7.8. c) 2
Under skyting skal gult og rødt kort ikke holdes synlig, de
bør holdes skult for lagene, helst bak på ryggen.
Ved visning av gult og rødt kort skal det gjøres på en slik
måte at de er synlige for Lagleder/trener. Dommer skal ikke
henvede seg til skytter på skytelinjen i slike tilfeller.
Det er også lagleder/trener sin oppgave å følge med dommer
under lagskytingen.
Begrunnelse:

Med bakgrunn i hendelse under NM skive 2007, der lag ble
bestraffet av dommer og skriftlig protest til behandling i
jury, der jury støttet dommer avgjørelsen.
Denne spesielle saken klages ikke, men mangelen av
retningslinjer for dømming av lag i norsk lovtekst.

Skal skytter/lagledelse ha noen mulighet for å fremme en
riktig formulert protest bør det finnes skriftlig
dokumentasjon som protester kan kobles til.
Skytter /lagledelse må ha en mulighet for og henvise til et
regelverk punkt ved evt. protest av dommeravgjørelse i for
eksempel lagskyting.
Forslaget er med bakgrunn i Fita Judge Guide Book og det som
nevnes der om dommer’s plassering og prosedyrer for dømming av
lag (omhandler også lagleder/trener) dette bør også fremkomme
i norsk tekstutgave i vårt regelverk.
Siden vi er underlagt Fita’s lover og regler vil dette
automatisk gjelde i norske mesterskap siden ovenfornevnte ikke
står i norske regelhefter.
En dommer skal ikke bare finne mulighet for å fjerne poeng fra
en skytter, dommer skal hele tiden prøve å finne lover/regler
som tilsier at skytter skal kunne beholde sine poeng.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret mener at dommerprosedyrer ikke bør tas inn i
våre regelverk, som i så fall vil få uante proporsjoner, og
som måtte bli gjenstand for revisjoner ved enhver
prosedyreendring. (FITA’s Guide Book for dommere er på ca.
100 sider).
Når det gjelder denne spesielle saken – gult kort i lagskytingen – er dette nå oppe til diskusjon i FITA, der mye
tyder på at dette kan bli unntatt fra protestretten, fordi
situasjonen i en lagkonkurranse ikke kan rekapituleres – det
blir som en avgjørelse i fotball.
Forslaget falt mot 4 stemmer.
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt,

Forslag nr. 30 – Fra Forbundsstyret
Nytt pkt. i Regelverk B, art. 100 – Administrative
bestemmelser.
Trenere – utdanning, autorisasjon, aktivitet etc.
Nasjonale trenere utdannes ved kurs i hht NBF’s Utdanningsplan.
Begrunnelse:
Det er viktig at det er systematikk i utdanningen av våre
skyttere, ledere og trenere, slik at kvaliteten på alle nivåer
sikres.
Dagens utdanningsplan sier:

Utdanningsstigen starter med ”Sikkerhetskurs” 12 timer,
deretter ”Aktivitetslederkurs”
20 timer, til sist ”Trenerkurs” 40 timer.
Innholdet i læreplanen er slik at kursene må tas i rekkefølge.
Sikkerhetskurset skal normalt arrangeres og gjennomføres i
laget.
Aktivitetslederkurset skal normalt arrangeres og gjennomføres
i særkrets/region.
Trenerkurset skal normalt arrangeres og gjennomføres av Norges
Bueskytterforbund.
Annen relevant grunnutdanning kan godkjennes av NBF innenfor
trenerstigen.
Ved gjennomførte/beståtte kurs utdeles NBF’s kursbevis.
Alle kurs har registreringsplikt til NIF/idrettskurs.no.
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

Forslag nr. 31 - Fra Østfold Bueskytterkrets
Det skal ikke være flere enn to representanter fra samme klubb
i Sportsutvalget.
Begrunnelse:
Når det gjelder Sportsutvalget som består av fem medlemmer,
vil det være lite heldig om det skal være flertall fra en og
samme klubb.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret mener at dette ikke er egnet i forslags form,
da Sportsutvalget oppnevnes av Styret og antallet medlemmer i
utvalget sorterer under Styret.
Det formodes at Styret til enhver tid har spørsmålet om
flertallskonstellasjon i ”bakhodet” ved oppnevning av
utvalget.
Forslaget ble vedtatt med 45 stemmer for, og 18 mot.
Følgende hadde ordet: Jan Erik Ellingsen, Roar Jystad, Per Bolstad, Ole-Henrik Iversen,

Forslag nr. 32 – Fra Akkerhaugen
Bueskytterklubb
Tinget oppfordrer Forbundsstyret til å prioritere arbeidet med
å framskaffe frie midler til å NBF-finansiere full
representasjon ved internasjonale mesterskap. Det vil også
være mulig for kvalifiserte skyttere å finansiere deltakelsen

via klubb, krets, sponsorer eller ved egne midler, dersom
Forbundet ikke kan stille med den nødvendige finansiering.
Begrunnelse:
På grunn av at store deler av Forbundets midler i dag er
øremerket, er det viktig for framtidig elitesatsing at
Forbundet får flere frie midler til disposisjon. Klubber og
kretser må også engasjeres i dette arbeidet.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret forstår ikke hva som er kjernen i dette
forslaget, som i hovedsak bare gjengir den løpende
forretningsførselen til Styret – jfr. for øvrig vedlagte
budsjettforslag for 2008, samt forslag nr. 1 fra
Forbundsstyret.
Øvrig finansieringsmulighet via klubb etc. som antydet, har
vært en rutine de senere årene.
Forslaget falt mot 10 stemmer.
Følgende hadde ordet: Johannes Akkerhaugen,

Forslag nr. 33 -

Fra Gjesdalbuane

Vedr. regelverk D.
A.
Reglementet for jaktskyting på 3D-mål gjøres gjeldende også
for jaktskyting på papirmål. Konkurranser med en blanding av
3D-mål og papirmål tillates. I praksis får vi da ett felles
reglement for jaktskyting. Dersom NBF er bundet av FITA sine
regler på dette punkt, skal NBF fremme forslag om slik endring
på neste FITA-kongress.
B. (Alternativt).
Bruk av papirmål tillates i 3D-jaktkonkurranser.
3D-jakt gjelder også for papirmålene.

Reglene for

Begrunnelse:
Antall 3D-jaktstevner i forhold til andre jaktstevner
forteller det meste om forholdet
mellom 3D-stevner og andre jaktstevner.
Den viktigste grunnen til denne endringen er at reglene skal
bli like, og det er 3D-skytingen som har de mest relevante
reglene i forhold til en jaktsituasjon.
Viktigheten av korrekt avstandsbedømmelse er større når man
bare får skyte ei pil, og dette gjør at forskjellen mellom
skive- og jaktskyting øker, noe som er ønskelig fra forslagsstillerens side.

En annen viktig grunn er at det er langt enklere regler for
3D-stevner, og vi tror at en slik regelendring kan føre til at
det blir arrangert flere jaktstevner. Det kan argumenteres
med at man i dag kan arrangere jaktstevner med 3D-dyr, men med
regelendringen blir det mulig å investere i 3D-mål litt etter
litt, og slippe en grunninvestering på flere titalls tusen
kroner før man kan arrangere ”ekte” buejakt.
Forbundsstyrets kommentarer:
I dag kan man kombinere disse skyteskivene i forhold til våre
jaktregler, og man har ingen motforestillinger til å kombinere
skyteskivene også innenfor et 3D-reglement.
Det ene bør ikke utelukke det andre, da vi ser forslagstillerens argument med tanke på investering i banemateriellet. Alternativt B er da det aktuelle forslaget etter
Forbundsstyrets mening.
Dette er to alternative forslag, og det ble stemt over forslag
B.
Forslag B fra Gjesdalbuane ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr.

34 - Fra Ås Bueskyttere

Utstyrsreglene for Tradisjonell divisjon endres til å kunne
bruke aluminium- eller trepiler.
Begrunnelse:
Etter å ha fått erfaring med denne formen for skyting, ser vi
at kravet til trepiler alene er en rekrutterings- og
aktivitetsdemper. Det er svært vanskelig å få tak i riktige
trepiler, særlig for yngre skyttere og dameskyttere som har
svake buer, men også for andre.
Det er også vanskelig for dem som ikke har veldig sterke buer,
å nå frem på de lengste avstandene.
Videre er mange av trad/langbueskyttere aktive i svenske
stevner, hvor aluminium er lovlig – i motsetning til innen
FITA. Langbuelaget har også fremlagt ønske om en slik
endring, og det kan være en bra måte å få erfaring for en
eventuelle deling av trad-divisjonen på sikt.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret er enige i forslaget, men gjør oppmerksom på at
internasjonal deltakelse innenfor FITA-systemet delvis fordrer
annet utstyr enn i vår tradisjonelle divisjon (noe som for
øvrig ikke bare gjelder pilene…..).

Forslaget ble trukket av Ås BS.
Følgende hadde ordet: Vigdis S. Landskaug,

Forslag nr. 35 – Fra Gjesdalbuane
Endring i utstyrsreglene.
Skyttere i compounddivisjonen kan skyte enten med waterpass og
ingen eller én siktenål, eller uten waterpass og med flere
siktenåler.
Begrunnelse:
Reglene gjøres like for compound og buejeger.
Det blir mulig for buejegere å stille i compound-klassene.
Med dagens regler er det ikke mulig uten å ta av alle utenom
én siktenål, og dermed få et stort handicap. Reglene om
spissvekt gjør det mindre aktuelt for skyttere i compounddivisjonen å skifte til buejegerdivisjonen.
Forslaget kan også bidra til rendyrking av tre ulike
divisjoner (se øvrig forslag ovenfor).
Skyttere som i dag skyter i buejegerdivisjonen bør kunne
integreres i compoundklassene.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget. Innenfor compound følger
vi FITA’s regelverk, og vi ønsker ingen særregler mht utstyr.
Forøvig ser vi ikke noe handicap i forhold til øvrige
deltakere i å måtte justere sitt utstyr til å følge
regelverket.
Generelt kan vi ellers si at vi arbeider internasjonalt for å
tillate flere siktepins innenfor compound (skiveskyting), da
vi ikke ser noen fordel i et slikt sikte ved bruk av siktehull
på strengen (peepsight), som de fleste compoundskyttere
benytter.
Det er kommet endringsforslag fra Gjesdalbuane.
Skyttere i compounddivisjonen kan skyte enten med waterpass og
ingen eller én siktenål, eller uten waterpass og med et fritt
antall siktenåler.
Endringforslaget ble stemt over.

Forslaget falt mot 1 stemme.

Følgende hadde ordet: Trond Montgomery, Knut Svensen,

Forslag nr. 36 – Fra Gjesdalbuane
Endring i utstyrsreglene.

Begrensning på buestyrke oppheves, eller settes til samme
grense for alle divisjonene.

Begrunnelse:
Det blir mulig for buejegere å stille i compoundklassene.
Reglene om spissvekt gjør det mindre aktuelt for skyttere i
compounddivisjonen å skifte til buejegerdivisjonen.
Forslaget kan også bidra til rendyrking av tre ulike
divisjoner (se øvrig forslag ovenfor).
Skyttere som i dag skyter i buejegerdivisjonen bør kunne
integreres i compoundklassene.
Forbundsstyrets kommentarer:
Forbundsstyret går imot forslaget. Innenfor compound følger
vi FITA’s regelverk, og vi ønsker ingen særregler mht utstyr.
(Vi forutsetter at forslagstiller mener at det er compoundreglenes vektbegrensning som skal endres).
Forslaget falt mot 1 stemme.

12. REGNSKAP 2006
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets rapport godkjent. Ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT
Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer.
c) REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetningen for 2006 godkjent uten kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble enstemmig godkjent.
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte
regnskap.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Tor Willy Jensen, Steinar Risinggård,

13. REGNSKAP 2007
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT
Styrets rapport godkjent. Ingen kommentarer
b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT

Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer.
c) REVISJONSBERETNING
Revisjonsberetningen for 2007 godkjent uten kommentarer.
d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE
Denne ble enstemmig godkjent.
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte
regnskap.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann,
Tingforhandlingene lørdag ble så avsluttet
Før tingforhandlingene søndag startet, ønsket Kjell Bøe i
Ordenskanselliet å si noen ord.
Han hadde flere hederstegn å dele ut, totalt tre stykker til
forbundsstyret:
Sissel Storelv – tildeles hederstegnet i sølv.
Eva C. Thesen – tildeles hederstegnet i sølv.
Per E. Bolstad – tildeles hederstegnet i gull.
Bjarne Karlsen Moss BS (tidl. hederstegninnehaver) ble så
hedret med et halvt minutts stillhet.
Det ble så foretatt navneopprop, og stemmeangivning på dagens
tingforhandlinger er 68 stemmeberettigede

14.

GODKJENNE REVISOR OG FASTSETTE HANS HONORAR

Forslag om å fortsette samarbeidet med den nåværende reviosr,
J. Bruserud & Co., Oslo
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15. BUDSJETT 2008 OG BUDSJETTRAMME 2009
a)

Budsjett 2008:

Fastsettelse av kontingenter/avgifter (NBFs lov §13)
Gjøres før budsjett behandling.
Styret hadde forslag til kontingenter/avgifter:
Det opprettes en klubbavgift som baseres på følgende formel:

Kr. 200,- x antall konkurransesaktive skyttere basert på tall
fra foregående periode.
Administrasjonsavgiften opprettholdes.
Avgiften innføres fra 1.1.2009.
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Johan K. Enoksen, Roar Jystad, Jan Erik Ellingsen,
Per Bolstad, Morten B. Wilmann, Eirik Tidemann,
Budsjettet for 2008 ble så gjennomgått.
Det legges opp til et underskuddsbudsjett på kr. 296.000,-.
Ønske om å styrke prosjekt 50080, Barentskampen, med kr.
10.000,- til totalt kr. 25.000,-.
Forslag fra Kristiansand BS om å sette av 30.000,- ekstra til
EM for klubblag.
Forslaget falt med 35 mot 28 stemmer.
Budsjettet med tillegg for Barentskampen ble enstemmig
vedtatt.
Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Wiggo Nordskag, Johny Sandbæk, Helge Møller,
b)

Budsjettramme 2009:

Budsjettrammen for 2009 ble enstemmig vedtatt.

16. FONDSSTYRETS RAPPORT.
Rapporten enstemmig godkjent.

17. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2010
Forslag fra styret:
Tinget gir styret fullmakt til å fastlegge sted for
avviklingen av Tinget 2010 og at det tas sikte på å legge
Tinget i det sentrale østlandsområdet for å redusere de
samlede reiseomkostninger.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Sissel Storelv,

18. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG
Ut i fra NBFs nye lover som ble vedtatt på tinget, så ble det
bestemt at ved valg av visepresidenter og styremedlemmer at
den som fikk flest stemmer sitter for 4 år, den som får
nestflest stemmer sitter for 2 år.
Valgene fikk følgende utfall:
Forbundsstyret:
President:

Vigdis Landskaug (4 år)

Visepresidenter:

Jan Roger Skyttesæter (4 år) – 53 stemmer
Steinar Risinggård (2 år) – 33 stemmer
Sissel Storelv – 23 stemmer
Valter Kristiansen – 23 stemmer

Styremedlemmer:

Jan Erik Ellingsen (2
Sigmund Lindberget (4
Tove Mette Michaelsen
Valter Kristiansen (2

år ) – 49 stemmer
år) – 52 stemmer
(4 år) – 66 st.
år) – 38 stemmer

Sissel Storelv – 33 stemmer
Kjetil Kilhavn – 30 stemmer
Varamedlemmer:

Eva Therese Width (4 år)
Mona Holte (2 år)
Inger Sørensen (2 år)

Kontrollkomité: L:

Norulf Åmås
Anette Pedersen
Ole Henrik Iversen
Helge Møller

Varamedlemmer:
Lovkomité:

L:

Johan Enoksen
Paul H. Paulsen
Sissel Storelv

Valgkomité:

L:

Tor Willy Jensen
Dag Kjetil Paulsen
Bente Larsen

Ungdomsutvalg:

L:

Kjetil Johnsen
Marit Olaisen
Annmereth Michaelsen

Følgende hadde ordet: Morten B. Wilmann, Bjørn Omholt, Tor Willy Jensen, Johny Sandbæk,

AVSLUTNING
Avtroppende president Per Bolstad takket tinget for sine år i
styret, takket styret for samarbeidet i disse år og ønsket det
påtroppende styret lykke til med videre jobbing.
Han overrakte så presidentklubben til den nyvalgte
presidenten, Vigdis S. Landskaug.
Hun takket tinget for tilliten og det avtroppende styret for
vel utført jobb.
Per avsluttet så Tinget 2008 med å takke for et ryddig og vel
gjennomført ting.

Morten Wilmann

Stephen Smithurst
Referenter

Johannes Akkerhaugen

Vedlegg:
Handlingsplan 2008-2010
Elitesatsing
Budsjett 2008

Tom Kristiansen

