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NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING 
 

Referat fra Tinget 3.- 4. oktober 2020 

Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen 
__________________________________________________________________________ 

 

1. ÅPNING 

 

Steinar Risinggård, president i Norges Bueskytterforbund, åpnet Tinget med å ønske alle 

delegater og gjester velkommen til dette forsinkede tinget. 

Tillitsmennene har da måttet sitte utover sine perioder. 

Fremtidsrettet ting som kan motivere de yngre medlemmene, på alle plan i organisasjonen. 

Lagt bak en meget aktiv tingperiode, styrearbeidet har fungert svært bra. 

Medlemmene har fått sine ansvarsområder. 

Breddeidretten fungert bra til tross for korona nedstengelsen. 

NBF har de siste år vært et av de mest aktive særidrettene. 

Utviklingsarbeid Norge-Sverige ift. Ianseo, bl.a. ift. registrering av rekorder. 

Møte utfordringer med kreativitet og optimisme. 

To av forbundets tidligere ansatte/tillitsvalgte har gått bort i perioden. 

Morten B. Wilmann og Per E. Bolstad. 

De ble hedret med 1 minutts stillhet av salen. 

Ønsket delegatene et godt ting. 

 

NIFs representant Ole Rogstad Jørstad holdt så en tale på vegne av idrettsstyret. 

Er inne i et spesielt år – færre konkurranser, treninger, møter etc. 

Takke NBF for å ha tatt ansvar ift. smittevern. 

Flott at tinget ble et fysisk møte. 

IS har et bra styret kjønnsmessig fordelt, og aldersmessig. 

Likestilling. NBF er nesten der (40% regelen) 

Alder: Potensiale for å rekruttere ungdom (20%) – få med flere. 

NBF – positiv utvikling ift. antall medlemmer og aktive. 

Flinke til å jobbe med paraidretten. 

Sak på forrige IS møte der skogbueskyting ble godkjent som ny gren i NBF. 

Blir noe ekstra tilskudd ift. de kostnadene forbundet har. 

OL gren – vært fint å kunne få en OL medalje i fremtiden. 

Tinget er forbundets høyeste organ – viktig å legge føringer for fremtiden. 

Ønsker et godt ting. 

 

 

2. GODKJENNING AV INNKALLING TIL TINGET 

 

Enstemmig godkjent 

 

Tinget er lovlig satt.  

 

 

 



 

 

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER 

 

Alle fullmakter godkjent. 

 

President Steinar Risinggård 

1. Visepresident Eva  Thesen 

2. Visepresident Sigmund Lindberget 

Styremedlem Oda Beer-Mølslett 

Styremedlem Marius Halvorsen 

Styremedlem Per Christian Stensgård 

Styremedlem Stine Nygård 

   

Bueskytterregion Midt-Norge Alf Mickael Søther 

Oslo og Akershus Bueskytterkrets Espen A Andersen 

Vestviken Bueskytterregion Kjell Bøe 

Østfold Bueskytterkrets Per-Olav Rusås 

   

Bergen Bueskyttere Linn-Therese Selvik 

Bergen Bueskyttere Janne M Brandtzæg 

Drammen Bueskyttere Hilde Haldorhamn 

Drammen Bueskyttere Eirik Russel-Roberts 

Eidsvoll Bueskyttere Linda Baginski 

Eidsvoll Bueskyttere Jon W Johnsen 

Fana Bueskytterklubb Victor Hoff 

Fana Bueskytterklubb Kjerstin Hoff 

Finstadbru Bueskyttere Bjørn Arild Hagen 

Fredrikstad Bueskyttere Maria Gulland 

Førde Bogeskyttarklubb Terje Movik Laukeland 

Førde Bogeskyttarklubb Frank Eide 

Grenland Bueskyttere Snorre Berntsen 

Grenland Bueskyttere Elfrid Berntsen 

H.E.G IL – Bueskyttergruppe Linda Cathrine Herud 

H.E.G IL – Bueskyttergruppe Lars Erik Amundsen 

Hardanger Bogeskyttarklubb Ove Erdal 

Harøy Bogeskytarlag Daniel Finnøy 

Hvaler IL Bueskyttergruppe Inger Fjellstad Edvardsen 

Idrettslaget Goma Bueskyttere Isabella Sæther 

Klepp Bueskyttere Eivind Lie 

Klepp Bueskyttere Silje Røe 

Klepp Bueskyttere Anders Faugstad 

Kodal Bueskyttere Jan Askeland 

Kodal Bueskyttere Bjørn Omholt 



 

 

Kodal Bueskyttere Nina Gundersen 

Kristiansand Bueskyttere Egil Sæterlid 

Kristiansand Bueskyttere Elise Beate Stray 

Kvinnherad Bogeskyttarklubb Terje Bakke 

Larvik Bueskyttere Heidi Bjelland 

Larvik Bueskyttere Andre Rutledal 

Larvik Bueskyttere Frank Roger Johnsen 

Laugen Bueskytterklubb Eddie Asgeir Øyen 

Lillestrøm & Omegn Bueskyttere June Svensen 

Lillestrøm & Omegn Bueskyttere Kjersti Schei 

Lillestrøm & Omegn Bueskyttere Odin F Sjøtun 

Lyngdal Bueskyttere Tove Mette Michaelsen 

Moss Bueskyttere Stian Storengen 

Moss Bueskyttere Lin K Vestlund 

Moss Bueskyttere Cicilie Angvik 

Oslo Bueskyttere Georg Refseth 

Oslo Bueskyttere Anette Londal 

Oslo Bueskyttere Elise Øverlien 

Sandefjord Bueskyttere Johny Sandbæk 

Sandefjord Bueskyttere Jarl A Løkkebergøen 

SK Vidar bueskyttergruppe Tor Solve Tretli 

Sortland Bueskyttere Kåre Lykseth 

Stavanger Bueskyttere Ken Henry Tesaker 

Stavanger Bueskyttere Cathrin Ovedal Landsvik 

Tustna IL Bueskyttergruppe Sigmund Beer - Johansen 

Tønsberg og omegn Bueskyttere Freja Emilia Kristensen 

Tønsberg og omegn Bueskyttere Trym Isnes 

Tønsberg og omegn Bueskyttere Ragnar Gjerde Evensen 

Vigra IL Bueskyttere Inge Johan Fagerheim 

Ås Bueskyttere Børge Moe 

 

 

Oppropet ga 66 stemmeberettigede 

2/3 flertall for å godkjenne lovforslag – 45 stemmer. 34 stemmer for å få simpelt flertall., 

dersom alle avgir stemme. 

 

I tillegg var følgende til stede: 

 

Generalsekretær Jan Roger Skyttesæter 

Utviklingsansvarlig Endre Vik Larsen 

Varamedlem Rune Edvardsen 

Statistikkansvarlig Jan Erik Ellingsen 

Valgkomite Eva T Width 



 

 

Kontrollutvalg Fred Gjelseth 

Lovkomite Valter Kristiansen 

Sportssjef Ragnhild Nordmelan 

Sekretær Stephen Smithurst 

Dirigent Trond Søvik 

UK sjef Henrik Stabell 

NIF Ole Rogstad Jørstad 

Observatører:   

Larvik Bueskyttere Geir Arnesen 

Sandefjord Bueskyttere Inger Sandbæk 

Tellekorps Ida Marie Rislaa 

 

 

4. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆRER OG TO  

REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.   
 

Dirigent ble:       Trond Søvik  

Sekretærer ble:       Jan Roger Skyttesæter 

       Stephen Smithurst     

Til å undertegne protokollen ble valgt:  Lin Vestlund 

       Terje Laukeland 

 

        

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,       

HERUNDER VALG AV TELLEKORPS 

  

Sakslisten (med evt ovennevnte forslag og tilføyelser), samt forretningsordenen ble så 

godkjent.  

 

Følgende tellekorps ble valgt:   Ida Marie Rislaa 

       Geir Arnesen 

       Eva Therese Beer-Width 

 
Følgende hadde ordet: Trond Søvik, Johny Sandbæk, Heidi Bjelland,  

 

Sak 12 og 13 flyttes til etter sak 7.  For å ta det historiske delen først. 

Ny nummerering på de ble – 7b og 7c. 

Fastsette kontingenter er egentlig en sak på tinget, men er satt opp som egne forslag til tinget, 

forslag 8 og 9. 

 

Sakslisten enstemmig godkjent med de justeringene som framkom over. 

 

Taletid i forretningsorden er ikke satt opp. 

Foreslår at hver representant får ordet maks. 3 ganger i samme sak. 

Taletid 3-2-1 minutter 

 

Forretningsorden enstemmig godkjent med de kommentarene nevnt over. 



 

 

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2018-2020. 
 

Beretningen for 2018-2020 ble gjennomgått punkt for punkt med følgende 

bemerkninger/kommentarer/innspill, og deretter godkjent av tinget, 66 stemmer for, ingen 

imot. 

 

Side 7: Feil i kongepokalvinnere damer og herrer i 2018.  Kontoret undersøkte dette, og de 

korrekte vinnerne av kongepokalen skal være: 

Damer: Linda Cathrine Herud, H.E.G.IL (damer senior instinct) 

Herrer: Stig Gøran Berget, Sandefjord BS (herrer senior barebow)  

 

Side 9: Feil i navn – Lene Blomén Ridderstrøm rettes til Line Blomén Ridderstrøm. 

 

Side 10: Få med medalje vinnerne fra Nordisk Ungdoms Mesterskap (NUM) inn i referatet 

under toppidrett, på lik linje som med seniorene (side 9). 

Sistnevnte punkt ble vedtatt med 46 stemmer for.  

Oversikt over medaljevinnerne legges med referatet som vedlegg. 

 
Følgende hadde ordet til beretningen: Johny Sandbæk, Lin K. Vestlund, Linda Cathrine Herud,  

 

Beretningen ble så godkjent med de endringene som framkom over. 

 

 

7. KOMITERAPPORTER 

 

Rapportene ble gått igjennom hver for seg og godkjent uten kommentar. 

 

 

7b. REGNSKAP 2018 
Dirigenten ønsket å ting i følgende omvendt rekkefølge: 

Prosjektregnskapet, notene, resultatregnskap og balanse, styrets øk.beretning, 

revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 

 

a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT 

Styrets økonomiske beretning ga ingen kommentarer 

 

b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått. 

 

c) REVISJONSBERETNING 

Beretningen fra ansatt revisor for 2018 ga ingen kommentarer. 

 

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 

Dette ble enstemmig godkjent med de kommentarer som foreligger under.  

 

Prosjektregnskapet side 85 viser et overskudd på kr. 67.819,- mot resultatregnskapets 

overskudd på kr. 120.259,- (side 79) 

Ingen reel feil, men avvik mellom disse. 

Revisor inntektsførte en tapsavsetning på kundefordringene, i tillegg til at det ble inntektsført 

bingoinntekter fra 4. kvartal 2018. 



 

 

Oppdatert prosjektregnskap ble ikke skrevet ut etter disse endringene.  

Info. ang. note 3, medlemsinntekter.  Utdyper dette nærmere (jfr. referatet fra tinget 2018 – 

punkt 5a). 

Note 6, reise og oppholdskostnader.  Splittelse av disse kostnadene mellom administrasjon, 

styre og utøvere. 

Notene 3-6, hva menes med «andre»??  Sees på og splittes opp.  Gjøres i etterkant. 

Ønsker større splittelse av disse notene. 

Kontorkostnader.  Burde vært splittet opp.. Regnskapene må settes opp slik at legmenn også 

kan lese disse. 

Dette er nå gjort ift. regnskapet 2020. Kontorkostnadene er splittet opp, i tillegg til at 

kostnader ift. reise og oppholdskostnadene er mulig å splitte på de forskjellige i styret og 

administrasjonen (avdelinger). 

 

Det ble ønsket protokollført at nytt styre utdyper ovennenvte punkter, dvs. medlemsinntekter 

og kostnadssplitt på reise/opphold for administrasjon og utøvere etter tinget. 

Gjelder både for 2018 og 2019 regnskapet. 

 

Protokolltilførselen fra Stine Nygård/forbundsstyret ble enstemmig vedtatt 

 
Følgende hadde ordet: Steinar Risinggård, Johny Sandbæk, Heidi Bjelland, Linda Baginski, Inger F. 

Edvardsen, Stine Nygård, Eddie Asgeir Øyen, Jan R. Skyttesæter,  

 
Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte regnskap. 

 

7c. REGNSKAP 2019 
Dirigenten ønsket å få ting i følgende omvendt rekkefølge: 

Prosjektregnskapet, notene, resultatregnskap og balanse, styrets øk.beretning, 

revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 

 

a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT 

Styrets økonomiske beretning ga ingen kommentarer.   

 

b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått. 

 

c) REVISJONSBERETNING 

Beretningen for 2019 fra ansatt revisor medførte ingen kommentarer. 

 

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 

Dette ble enstemmig godkjent med de kommentarer som foreligger under.  

 

Samme punkter som ble tatt opp under gjennomgang av 2018 regnskapet gjelder også for 

2019. 

 

Presidenten redegjorde også for spørsmål i forhold til underskuddet i 2019 mot budsjett. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Steinar Risinggård,  

 

Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet ifm. ovennevnte regnskap. 
 



 

 

 

Foredrag fra Antidoping Norge  

NBF har jobbet en god stund ift. forbundets antidopingarbeid, og ble høsten 2019 sertifisert 

som Rent Særforbund. Plaketten som beviser dette ble overrakt NBFs president. 

 

 

8. STRATEGIPLAN/HANDLINGSPLAN 

Eva C. Thesen holdt en presentasjon på hva som har skjedd på forbundsplan siden forrige ting 

frem til i dag.  Dette sammen med Ragnhild Nordmelan, Per Christian Stensgård, Marius 

Halvorsen, Stine Nygård og Endre Vik Larsen. 

Det ble også gått igjennom hva som videreføres inn i kommende periode. 

Alle fremtidige versjoner av planen vil heretter kun foreligge elektronisk på forbundets 

hjemmeside. 

 

Følgende to punkter skal inn i strategiens hovedhandlinger for 2020-2022: 

-Skogsskyting 

-Trenerveileder 

 

Saken behandles, og sees i sammenheng med punkt 15 på sakslisten. 

 

NBFs Strategiplan og Handlingsplan ble enstemmig vedtatt med de innspill som 

fremkom over.  

 
Følgende hadde ordet: Eva C. Thesen, Eivind Lie,  

 

 

9.  FORSLAG 

De innkomne forslagene til Tinget 2020 er forelagt NBF’s Lovutvalg til 

gjennomsyn.  

Forslag nr. 1 til og med forslag nr. 4 er lovforslag og betinger 2/3 av avgitte 

stemmer for å bli vedtatt.  

Endringer i NBF’s Lover er først gyldige etter godkjenning fra Norges 

Idrettsforbund.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Forslag nr. 1 – Fra Forbundsstyret 
 

§ 21  Norges Bueskytterforbunds styre (3) - styremøter 

Styret kan ved behov kalle inn medlemmer av utvalg og komiteer. Disse har da tale- og 

forslagsrett. 

 

Begrunnelse: 

Justering av vedtatt lov for Norges Bueskytterforbund pr. 18/1-2020 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Eva C. Thesen 



 

 

Forslag nr. 2 – Fra Forbundsstyret 
 

§ 29 Lovendringer (4) - tydeliggjøring (nytt pkt) 

Ved behov for klargjøring av lovtekst tatt inn i denne lov med bakgrunn i tingvedtak, ref. 

(2), kan styret foreta nødvendig presiseringer av lovtekst. 

 

Begrunnelse: 

Justering av vedtatt lov for Norges Bueskytterforbund pr. 18/1-2020 

 

Styret fikk tilbakemelding fra NIFs juridiske avdeling om at forslaget ikke kunne 

gjennomføres, så styret kom med følgende endringsforslag i saken: 

 

NBFs ting kan gi lovutvalget fullmakt til å redigere NBFs lov og øvrig regelverk, i henhold til 

vedtak gjort på tinget, herunder foreta nødvendige språklige endringer, korreksjoner og nye 

kapittelinndelinger.  

 

Styrets endringsforslag enstemmig vedtatt.  Lovutvalget gis fullmakt til å endre loven 

slik at denne tar inn vedtak gjort etter 2014. 

 
Følgende hadde ordet: Eva C. Thesen 

 

 

Forslag nr. 3 – Fra Lovutvalget 
 

NBF’s lov § 22 Faste komiteer (2) vedrørende Lovutvalgets mandat. Lovtekst presiseres og 

endres til: 

 

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som 
NBF’s styre forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag. 

 

Begrunnelse: 

Dette er mer konkret i forhold til hvilke saker Lovutvalget skal jobbe med. Dette er 

identisk med mandatet til NIFs Lovutvalg 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Forslag nr. 4 – Fra Forbundsstyret 
 

§ 14 

(2) Særforbundstinget innkalles av styret med minst seks måneders varsel til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Norges Bueskytterforbunds internettside eller 

på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort 

tilgjengelig senest to måneder før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må 

være sendt til styret senest fire måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag til særforbundstinget må være gjort 

tilgjengelig senest to måneder før tinget. 



 

 

Nytt forslag: 

Særforbundstinget innkalles av styret med minst fire måneders varsel til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Norges Bueskytterforbunds internettside eller på 

annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig 

senest en måneder før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret 

senest tre måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 

med forslag til særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest en måned før tinget. 

 

Begrunnelse: 

Tidsfristene vi har i lovverket i dag gjør det vanskelig å få frem revidert regnskap i tide. 

Ser vi på lovforslaget til NIF (som de anbefaler at vi skal benytte) så er fristen for innkalling 

2 måneder, mens fristen for saksdokumenter er kun 14 dager før Tinget. 

Styret er fortsatt av den oppfatning at våre organisasjonsledd skal ha god tid til å forberede 

seg, men den nye loven vil gi administrasjonen og regnskap/revisor litt bedre tid. 

 

Forslaget vedtatt mot 1 stemme.  

 

 

Forslag nr. 5 – Fra Forbundsstyret 
 

Jakt og Felt: 

Endring av regelverk D, Art 1; I, J, K. Art 2; D. Art 3; B. Art 15; C. 

Innføre en ny avstand for klassene Minijunior (5) og Felles (6). Med ny påle, HVIT, 

innføres avstander:  

3D:  5 – 15 m 

Felt:  5 – 20 m 

 

Begrunnelse: 

Med dagens klasse og avstandsregelverk må klassene 5 og 6 skyte fra gul påle. Dette er ikke 

forenlig med å rekruttere nye unge skyttere til «skogsskyting». Avstander opp til 30 m blir for 

langt for de yngste som skyter med vesentlig svakere buer enn det som er nødvendig for å 

oppnå mestringsfølelse i disse skyte disipliner. Med de kortere avstander vil 

rekrutteringsarbeidet bli lettere for klubber og arrangører. 

 

Det kom forslag fra Eidsvoll BS som over med unntak av å innføre hvit påle i 3D 

 

Stemmer først over forbundsstyrets forslag mot gjeldende.  Dersom den faller tar da opp 

Eidsvoll BS sitt forslag. 

 

Styrets forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. 

Forslaget fra Eidsvoll BS bortfaller. 

 
Følgende hadde ordet: Linda Baginski, Inger F. Edvardsen, Per Christian Stensgård, Espen A. 

Andersen, Ken Henry Tesaker, Per-Olav Rusås, Daniel Finnøy, Inge Johan Fagerheim, Johny 

Sandbæk, Tor Solve Tretli, Heidi Bjelland, Rune Edvardsen,  

 

 



 

 

Forslag nr. 6 – Fra Klepp Bueskyttere 
 

Compound og recurve rekrutt skal skyte fra gul påle på felt. 

 

Begrunnelse: 

Compound rekrutt skyter normalt 30 meter på 720-runde og recurve rekrutt skyter 40 meter. 

Å skyte opp til 50 meter i skogen oppleves derfor som alt for langt og de kan bli skremt fra 

å delta på feltstevner. 

 

Forbundsstyrets kommentarer: 

Forbundsstyret støtter forslaget. 

Endring av regelverk D, Art 1; H, I, J, K. Art 2; D. Art 3; B. Art 15; C. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag nr. 7 – Fra Forbundsstyret 
 

I dag står det i vårt regelverk jakt/3D at det skal skytes to piler pr mål i eliminasjonsrunde 

(reg. B, art 105, kap. G, pkt IV) i nasjonale mesterskap. 

Det foreslås at dette endres til å skyte 1 pil pr mål i eliminasjonsrunden. 

 

Begrunnelse: 

Dette vil redusere den totale tiden man bruker på gjennomføring av mesterskapene, samtidig 

som man tilnærmer seg de internasjonale reglene, noe som er i tråd med tidligere 

beslutninger gjort på Tinget. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag nr. 8 – Fra Forbundsstyret 
 

Justering av aktivitetsavgift. 

Aktivitetsavgift økes fra dagens kroner 200,- pr. konkurranseskytter til 

kroner 400,- pr. konkurranseskytter med virkning for fakturering i 2020. 

 

Begrunnelse: 

Denne avgiften baserer seg på antall konkurranseskyttere som deltar i 

konkurranser. Beregningen for 2019 baserer seg på innendørs 2018/19 og 

utendørs 2019. 

Denne avgiften har nå vært uendret i en årrekke, og på Tinget i 2016 var det aksept for å 

øke avgiften, men den ble uteglemt i budsjettbehandlingen. 

 

Lovutvalgets kommentar: 

Lovutvalget anser dette å være et forhold som bør tas inn i regelverk B – NBF’s generelle 

bestemmelser (Tingvedtak).  

 



 

 

Alternative forslag: 

1-Mest ytterliggående forslag er styrets forslag, så de øvrige forslagene i denne rekkefølgen  

2-forslag om sats på kr. 300,- pr. skytter, fra Vigra IL 

3-sats på kr. 250,- pr. skytter, forslag fra Vestviken BR 

4-satsen forblir uendret, forslag fra Sandefjord BS 

-Hvaler IL ønsket at styrets forslag skal gjelde fra 2021.  Klubben trakk dette forslaget. 

 

Avstemming ble som følger: 

1-Styrets forslag falt mot 52 stemmer.  Forslaget faller. 

2-Vigra IL sitt forslag falt mot 38 stemmer 

3-Vestviken BR sitt forslag vedtatt med 40 stemmer for, 25 stemmer mot, 1 avholdende. 

4-Sandefjord BS sitt forslag falt 

 

Vestviken BR sitt forslag vedtatt med 40 stemmer for, 25 stemmer mot, 1 avholdende. 

Gjelder fra 2020.  

 
Følgende hadde ordet: Steinar Risinggård, Inger F. Edvardsen, Linda Baginski, Johny Sandbæk, Inge 

Johan Fagerheim, Espen A. Andersen, Kjell Bøe, Ken Henry Tesaker, Bjørn Omholt, Jon W. Johnsen, 

Eddie Asgeir Øyen, Stine Nygård, Tor Solve Tretli, Elise Øverlien, Valter Kristiansen,  

 

 

Forslag nr. 9 – Fra Forbundsstyret 

 

Økning av administrasjonsavgiften som følger antall medlemmer: 

 Gjeldende Forslag til ny avgift 

Opp til 30 medlemmer kr.   500,- Økes til kr. 1.000,- 

Mellom 31 og 60 medlemmer kr. 1.000,- Økes til kr. 1.500,- 

Over 60 medlemmer kr. 1.500,- Økes til kr. 2.500,- 

 

Begrunnelse: 

Denne avgiften har nå vært uendret i en årrekke og på Tinget i 2016 var det aksept for å 

øke avgiften, men den ble uteglemt i budsjettbehandlingen. 

Nye klubber slipper denne avgiften (innmeldingsåret + 2 år) 

Lovutvalgets kommentar: 

Lovutvalget anser dette å være et forhold som bør tas inn i regelverk B – NBF’s generelle 

bestemmelser (Tingvedtak).  

 

endringsforslag 

Mest ytterliggående forslag er styrets forslag. Så følger: 

2-Eidsvoll BS foreslår økning på kr. 750,-. Resten som styrets forsalg. 

3-Sandefjord BS og Hvaler IL foreslår økning på 20% fra 2021, hhv. 600,-, 1200,- og 1800,- 

 

Avstemming ble som følger: 

1-styrets forslag falt mot 19 stemmer. 

2-Eidsvoll BS sitt forslag falt mot 24 stemmer. 

3-Sandefjord BS/Hvaler IL sitt forslag enstemmig vedtatt. 



 

 

Sandefjord BS/Hvaler IL sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Jon W. Johnsen, Johny Sandbæk, Inger F. Edvardsen, Heidi Bjelland, Bjørn 

Omholt, Jan Roger Skyttesæter, Stine Nygård, Valter Kristiansen, Georg Refseth, Inge Johan 

Fagerheim, 

 

 

Forslag nr. 10 – Fra Forbundsstyret 
 

Forbundsstyret har i en årrekke hatt et fastsatt styrehonorar på kr 4 000,- pr. medlem pr. år. 

Dette gjelder alle styrerepresentanter; president, styremedlemmer og varamedlemmer. 

 

Tinget vedtar å øke styrehonorarene til følgende pr. år: 

President: kr. 30 000,- 

Øvrige: kr. 10 000,- 

 

Forutsetter minimum 60% oppmøte. 

 

Lovutvalgets kommentar: 

 

Lovutvalget anser dette å være et forhold som bør tas inn i regelverk B – NBF’s generelle 

bestemmelser (Tingvedtak). 

 

Forslag fra Sandefjord BS: Styrehonorar økes med 20%. Styret avgjør selv fordelingen. 

 

Styrets forslag er mest ytterliggående: 

 

Styrets forslag falt med 30 stemmer for og 31 stemmer mot. 4 avholdende. 

Sandefjord BS sitt forslag vedtatt med 59 stemmer for. 

 

Sandefjord BS sitt forslag ble vedtatt med 59 stemmer for. 

 
Følgende hadde ordet: Stine Nygård, Elise Øverlien, Eddie Asgeir Øyen, Linda Baginski, Johny 

Sandbæk, Espen A. Andersen, Bjørn Omholt, Ken Henry Tesaker, Heidi Bjelland,   

 

 

Forslag nr. 11 – Fra Forbundsstyret 

Uttakskomiteens innstilling, basert på poeng, skal kun være et faktagrunnlag og 

et hjelpeverktøy for sportssjef og landslagstrener, som de benytter når de tar 

sine beslutninger. 

De har beslutningsrett og velger hvilke utøvere som skal representere Norge i de ulike 

konkurransene. Laguttak skal, og må, ivareta holdninger og sportslig egnethet, m.a.o. 

følge NBF’s strategiske retningslinjer. 

-Hvaler IL kom med følgende endringsforslag.   

Avgjørelsen må være enstemmig fra sportssjef og lanslagstrener for å kunne avvike fra 

uttakskomiteen, for å forhindre personlige motsetninger/ «trynefaktor» 



 

 

Uttakskomiteen må videreføres, da de er viktige for seriøsiteten bak uttaket. 

 

Styrets forslag falt mot 9 stemmer. 

Hvaler IL sitt forslag falt mot 8 stemmer. 

 

Begge forslag falt.  Dagens ordning opprettholdes. 

 
Følgende hadde ordet: Stine Nygård, Inger F. Edvardsen, Terje Movik Laukeland, Henrik Stabell, 

Eivind Lie, Tor Solve Tretli, Bjørn Omholt, Johny Sandbæk, Jarl A. Løkkebergøen, Linda Baginski, 

 

 

Forslag nr. 12 – Fra Goma IL Bueskyttere 

 

Vi ønsker at innendørs 3D stevner skal telle i forhold til uttak til VM og EM. 

Begrunnelse 

Vårt forslag tar utgangspunkt i at et innendørs 3D stevne har de samme utfordringene som 

et utendørs 3D stevne. Dette innebærer høydeforskjeller, standplassvariasjon og at 

omgivelsene er satt opp med den hensikt å maksimere utfordringene i forhold til 

avstandsbedømmelse. 

Under disse forutsetningene så mener vi følgende: 

 

1. Flere 3D stevner vil gi et bedre grunnlag for et rettferdig uttak. 

a. Ved å legge flere stevner til grunn, så vil stabiliteten og formkurve bli 

tydeligere. 

2. Flere 3D stevner høyner scoreverdiene. 

a. Det gir flere muligheten til å skyte inn et godt resultat, noe som vil skjerpe 

konkurransen. 

3. Flere 3D stevner vil utvide sesongen. 

a. Dette gir bedre treningsgrunnlag. Noe som igjen høyner kvaliteten på 

skytterne.  

4. Flere 3D stevner innendørs på vinteren, øker rekrutteringsgrunnlaget. 

a. Jo flere utøvere, jo høyere nivå. Det er et faktum som er vitenskapelig bevist. 

 

Disse 4 punktene er bakgrunnen for hvorfor vi fremmer vårt forslag. 

Innholdet er logisk og bygger på en velkjent og naturlig effekt av å øke den sportslige 
aktiviteten. 

Rent teknisk så vil alt dette inntreffe, uavhengig av om innendørs 3D stevner blir tellende 

for større mesterskap eller ikke. Rent praktisk så vil effekten reduseres sterkt hvis ikke 

skyttermiljøet blir gitt en større grunn til å delta. 

For en klubb så innebærer slike stevner mye arbeid og store kostnader. 

Hvis skytterne unnlater å delta fordi det ikke er tellende til mesterskap, så vil slik stevner 

ikke bli arrangert. 

 

Dermed vil effekten av de 4 punktene utebli. 



 

 

Våre erfaringer med de stevnene vi har arrangert/deltatt på, er at poengsummene ikke er 

vesentlig høyere enn på utendørs 3D stevner. Vi utelukker ikke at 3D stevner innendørs kan gi 

høyere score. Men vi mener at det ikke er grunn nok til å ekskludere resultatene, så lenge slike 

stevner gir gode effekter for idretten. Da får vi heller finne en metode for å vekte resultatene 

på en rettferdig måte. 

I forhold til gjennomføring så går vi gjerne i en dialog med forbundet om hvordan man, 

ikke bare skal sørge for å opprettholde de naturlige utfordringer vi møter i skogen, men 

også hvordan man kan bruke innendørs areal til å utvikle 3D sporten videre. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Vi støtter ikke forslaget. 

 

Forslaget må stå for seg selv, mens forslag 14 og 37 kan sees i sammenheng med 

uttaksprosedyrene (sak 10 på agenda). 

 

-Hvaler IL kom med følgende endringsforslag: 

Et stevne inne kan være med på ett (1) av de fem (5) stevner som teller, men kravet må 

allikevel skytes ute, som i dag. 

 

Goma IL sitt forslag er mest ytterliggående, og stemmes over først. 

 

Forslaget fra Goma IL falt mot 66 stemmer.. 

Hvaler IL sitt forslag falt mot 4 stemmer. 

 

Begge forslagene falt. 

 
Følgende hadde ordet: Rune Edvardsen, Eivind Lie, Espen A. Andersen, Johny Sandbæk, Inger F. 

Edvardsen, Ken Henry Tesaker, Tor Solve Tretli, Bjørn Omholt, Daniel Finnøy,  

 

 

Forslag nr. 13 – Fra Laugen Bueskytterklubb 
 

Laugen BSK foreslår å endre dagens finansieringsmodell hvor noen få skyttere blir 

fullfinansiert, til en modell med gradert egenandel. Vi ønsker å premiere den skytteren 

som er nummer en i sin klasse, i form av et «starttilskudd» på kr 4000,-. De øvrige midler 

til EM/VM i 3D fordeles likt på de andre skytterne som tas ut. 

 

Begrunnelse: 

Det har de siste årene vært mye diskusjon rundt uttaket til EM og VM i 3D med tanke på 

finansiering samt rangering mellom klassene. Mye av dette oppstår når UK må ta ut 

skyttere på tvers av klasser, fordi budsjettet tillater at kun fire-fem skyttere kan reise med 

tilskudd. 

Dersom vi endrer på finansieringsmodellen slik at alle må betale en egenandel, unngår vi 

først og fremst problematikken hvor klasser settes opp mot hverandre i uttaksprosessen, 

samt at det vil være mulig for flere å reise. Ser vi utenfor Norge har både Sverige og 



 

 

Danmark relativt høye egenandeler. En ny finansieringsmodell vil også bety økt 

forutsigbarhet, da det vil bli enklere for skytteren å planlegge i forhold til økonomi, ferie og 

familie. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Styret går imot forslaget. 

Ved relativt høye egenandeler kan det føre til at de høyest rangerte utøvere må takke nei til 
deltagelse. 

 

Laugen BSK har endringsforslag, da siste setning i opprinnelig forslag var feil. 

Siste setning skal lyde som følger: 

De øvrige midler til EM/VM i 3D fordeles likt på alle skytterne som tas ut. 

 

To forslag 

-Laugen BSK sitt justerte forslag  

-Hvaler IL kom med følgende forslag: 

Den best rangerte i hver klasse som har skutt et resultat 2 ganger i uttaksperioden som er lik 

eller bedre enn 10. plass i foregående sammenlignbare, gis en slik finansiering. 

Det beløp som forbundet til enhver tid avsetter til mesterskap, etter at utgifter til reiseleder er 

trukket fra, deles likt mellom disse skyttere.  Hvis dette ikke dekker de faktiske utgifter, 

dekkes resten på annen måte evt. egenandel. 

Hvis det avsatte beløpet gir full finansiering av de beste, deles resten likt på de andre 

deltagerne. 

 

-Laugen BSK sitt justerte forslag falt med 32 stemmer for, 32 stemmer mot. 

-Hvaler IL sitt forslag falt med 29 stemmer for, 31 stemmer mot. 

 

Begge forslagene falt. 

 
Følgende hadde ordet: Eddie Asgeir Øyen, Rune Edvardsen, Inger F. Edvardsen, Tor Solve Tretli, 

Heidi Bjelland, June Svensen,  

 

Forslag nr. 14 – Fra Kvinnherad Bogeskyttarklubb 

Regler uttak 3D Sjå nedenfor. 

Forslag til Uttaksmetode 3D  

 

Kvalifisering  

Det tas ut 3 skyttere i hver klasse såfremt kvalifiseringskrav oppfylles. 

For å kvalifisere til uttak så må poengnivå tilsvarende snittet av 12 plass ved de to siste 

tilsvarende mesterskap EM/VM oppnås ved minst ett stevne. 

(Eksempel for EM 2020 vil følgende snitt poeng fra 12 plass i EM 2016 og EM 2018 gjelde: 

• Damer Barebow: 357 poeng (7,42 per pil) 

• Damer Compound:  434 poeng (9,0 per pil) 



 

 

• Damer Instinktiv: 284 poeng (5,91 per pil) 

• Damer Langbue: 270 poeng (5,62 per pil) 

• Herrer Barebow: 407 poeng (8,46 per pil ) 

• Herrer Compound:  477 poeng (9,93 per pil ) 

• Herrer Instinktiv: 371 poeng (7,72 per pil) 

• Herrer Langbue: 342 poeng (7,12 per pil ) 

 

Bunnlinja må ligge en plass for å sikre kvaliteten på de som reiser derfor er det nødvendig 

med et kvalifikasjonskrav) 

Poengmodell: 

Det gis poeng til alle Norske skyttere som deltar. Det vil si at skyttere som ikke har meldt seg 

til uttak også deltar i rangeringen. 

(Disse vil da vise på listene og vil være en motiverende faktor for dem selv og andre som 

ønsker å satse.) Resultatene ligger offentlig og oppdateres fortløpende gjennom hele uttaks 

perioden. 

Internasjonale «Open» stevner som faller innenfor uttaks perioden skal også telle med både 

innledende og finaleresultater da dette er den eneste reelle internasjonale matchingen man får 

i uttaks perioden 

Ved for eksempel Danish Open i Nr. Snede vil poengtildeling bli foretatt etter lørdagens 

innledende skyting. Der vil også bli utdelt poeng til nr. 1, 2 og 3 efter finale skytingene på 

søndagen. 

Uansett antallet av skyttere så skal det gis 8 poeng til den skytter som får høyest score / vinner 

sin klasse. Her etter 7 poeng til skytter nr 2 etc. (Se eksempel). 

 

Eksempel: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (eller flere) 

deltakere 

Poeng 7 (eller færre) deltakere – 

eksempelvis 

Poeng 

Nr. 1 8 Nr. 1 8 

Nr. 2 7 Nr. 2 7 

Nr. 3 6 Nr. 3 6 

Nr. 4 5 Nr. 4 5 

Nr. 5 4   

Nr. 6 3   

Nr. 7 2   

Nr. 8 1   

Finaleskyting Poeng 

Nr. 1 5 

Nr. 2 3 

Nr. 3 1 



 

 

 

(Poengsystemet er likt det danske og har vært i bruk i flere år.) 

Ved poenglikhet i uttaket avgjøres dette av den skytter som har skutt flest ganger over 

kvalifiseringskravet for sin klasse (snitt). 

Ved poenglikhet der flere skyttere har skutt like mange ganger over kvalifiseringskravet 

rangeres disse etter høyeste snitt sum på de 10 siste stevnene før uttak. 

Stevner 

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. 

Regner snitt av fem beste stevner, der tre må væra skutt inneværende år. 

 

Forbundstyrets kommentar: 

Forbundsstyret går imot forslaget som det foreligger. 

 

Eidsvoll BS har følgende endringsforslag: 

Kvalifisering – poengnivå oppnås ved minst 2 stevner, i stedet for 1. 

Stevner – 2 må være skutt inneværende år, i stedet for 3. 

 

Kvinnherad sitt forslag er mest ytterliggående og stemmes over først. 

 

-Kvinnherad sitt forslag falt mot 10 stemmer. 

-Eidsvoll BS sitt forslag falt mot 8 stemmer. 

 

Begge forslagene falt. 

 
Følgende hadde ordet: Terje Bakke, Linda Baginski, Rune Edvardsen, Inger F. Edvardsen, Eddie 

Asgeir Øyen, Eivind Lie, Hilde Haldorhamn, Inge Johan Fagerheim,  

 

 

Lørdagens forhandlinger avsluttet. 

 

 

Søndagens møte startet med at Eva C. Thesen på vegne av ordenskanselliet delte ut forbundet 

hederstegn i gull til forbundets generalsekretær Jan Roger Skyttesæter til ovasjoner fra 

tingsalen. 

 

Antall stemmeberettigede på søndagens møte var 66 delegater. 

 

Møtet startet med sak 17 valgkomiteens innstilling og valg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forslag nr. 15 – Fra Klepp Bueskyttere 
 

NM innendørs skal som hovedregel arrangeres før 1. mars. 

Begrunnelse: 

Skyttere som deltar på internasjonale mesterskap får for dårlig tid til å forberede seg til 

utendørssesongen slik NM er lagt i dag, da internasjonale mesterskap blir lagt tidligere og 

tidligere i sesongen. For å gi disse skytterne bedre mulighet for gode forberedelser trenger 

man derfor å skyte NM tidligere. Selv om NM arrangeres tidligere enn i dag vil det være 

fullt mulig å skyte innendørsstevner utover våren. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Styret går imot forslaget da vi allerede har regler som åpner for dispensasjon. 

 

Forslaget falt mot 7 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Eivind Lie,  

 

 

Forslag nr. 16 – Fra Klepp Bueskyttere 

 

Norgesmesterskap skal ikke legges slik at det kommer i konflikt med reise eller opphold 

for skyttere som deltar på internasjonale mesterskap. 

 

Begrunnelse: 

Det har i de senere år vært flere «kollisjoner» mellom norske og internasjonale 

mesterskap. Slike «kollisjoner» gjør at de beste norske skytterne ikke får mulighet til å 

delta på norske mesterskap med det tapet det er både for den enkelte skytter og for 

NMs prestisje. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 
Styret går imot forslaget. 

Vårt reglement inneholder retningslinjer for når de forskjellige NM skal arrangeres. 

 

Forslaget falt mot 5 stemmer.  

 
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Eva C. Thesen, Inge Johan Fagerheim,  

 

 

Forslag nr. 17 – Fra Klepp Bueskyttere 
 

Norgesrekordene for mix3 utgår. 

 

Begrunnelse: 

Mix3 lag er ikke en internasjonal rekordmulighet. I tillegg blir antallet rekorder så stort 

at de ansvarlige for oppdatering av rekordene ikke klarer å holde disse oppdatert. 

 



 

 

Forbundsstyrets kommentar; 

Forbundsstyret støtter dette forslaget 

 

Forslaget vedtatt med 46 stemmer for.  

 
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Linda Cathrine Herud,  

 

 

Forslag nr. 18 – Fra Klepp Bueskyttere 
 

Norgesrunde utgår som skyterunde. 

 

Begrunnelse: 

Norgesrunde er for lik andre eksisterende skyterunder og arrangeres så og si aldri. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 

 

Forslaget falt mot 3 stemmer.  

 
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Sigmund Lindberget, Tor Solve Tretli, Georg Refseth,  

 

 

Forslag nr. 19 – Fra Klepp Bueskyttere 
 

Det er opp til stevnearrangør å bestemme om det skal skytes seks eller tre piler 

på scandiarunden. 

 

Begrunnelse: 

På de lange avstandene kan det fint la seg gjøre å skyte sekspilsserier uten at skytternes piler 

blir skadet. Omgjøringen av scandiarunden til dagens løsning gjør stevnegjennomføringen 

veldig lang for et stevne på 90 piler. Å la arrangør bestemme om de vil skyte 6 piler på 

langhold vil lette gjennomføringen av runden. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 
Forbundsstyret støtter forslaget. 
Men vil presisere at det gjelder tre pils-serier og seks pils-serier. 
 

Lovutvalgets kommentar: 

Forslagstekst og begrunnelse harmonerer ikke. Forslaget åpner opp for 6 pilsserier på alle 3 

distanser. 

 

Klepp BS kom med justering til sitt opprinnelige forslag: 

Det er opp til stevnearrangør å bestemme om det skal skytes 6 eller 3 piler på de to lengste 

avstandene på scandiarunden. 

 

 



 

 

Vestviken BR kom med følgende endringsforslag: 

Scandiarunden skytes på fire avstander og samme type blink. 

Ved skytter A/B, to pr. matte skytes det 6 piler på alle avstander. 

Ved skyttere A/B/C, tre pr. matte skytes det på de to lengste hold 6 pilsserie. 

Korthold skytes det 3 pilsserie. 

Ved skyttere A/B/C/D, fire pr. matte skytes det 3 pilsserie. 

 

Vestviken BR sitt endringsforslag var mest ytterliggående og ble stemt over 

først. 

Vestviken BR sitt endringsforslag falt mot 11 stemmer. 

 

Klepp BS sitt opprinnelige forslag vedtatt med 34 stemmer for. 

 
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Kjell Bøe, Per Christian Stensgård, Tor Solve Tretli, Georg Refseth 

 

 

Forslag nr. 20 – Klepp Bueskyttere 
 

Deltagelse på World Cups tas ut på samme måte som for mesterskap. 

 

Begrunnelse: 

De beste skytterne bør bli sendt på World Cup, uavhengig av om de er med i en 

forbundsgruppe eller ikke. De som har oppnådd kravet skal også få delta på 

egenfinansiering dersom de ønsker det. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret går imot forslaget. 

 

Forslaget vedtatt med 47 stemmer for. Dette implementeres i uttaksprosedyrene.  

 
Følgende hadde ordet: Anders Faugstad, Stine Nygård, Henrik Stabell, Tor Solve Tretli, Espen A. 

Andersen, Inger F. Edvardsen, Ken Henry Tesaker,  

 

 

Forslag nr. 21 – Klepp Bueskyttere 
 

Regelverk B artikkel 107 punkt B endres til T-skjorte (som dekker armhulen) eller genser 

og bukse, skjørt eller shorts i valgfri lengde. 

 

Begrunnelse: 

Den nåværende regelen om at benklær må være lengre enn til fingertuppene framstår 

som gammeldags og utdatert. For å gjøre det enklere for alle skyttere som ønsker å 

bruke kortere shorts i de varme sommertimer ønsker vi å legge til denne 

regelendringen. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Vi bør holde oss til det internasjonale regelverket og går derfor imot forslaget. 



 

 

Forslaget falt mot 15 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Per Christian Stensgård, Elise Øverlien, Stine Nygård, Tor Solve 

Tretli, Oda Beer-Mølslett,  

 

 

Forslag nr. 22 – Drammen Bueskyttere 
 

Premiering på nasjonale mesterskap 

I nasjonale mesterskap (Norgesmesterskap) skal det følges World Archery’s 

regelverk i forhold til premiering. 

Nasjonale mesterskap er:  

- Skive innendørs  

- Skive utendørs 

- 3D 

- Felt 

 

Dvs. første, andre og tredje plass i et nasjonalt mesterskap premieres med medalje og 

pokal, uavhengig av hvor mange deltakere det er i klassen. 

Premiering fra fjerde plass og nedover tas bort i sin helhet. 

 

Begrunnelse: 

De aller fleste som deltar i et norgesmesterskap har håp om en plassering på 

seierspallen. Alle får medalje, gull, sølv, bronse. Men ikke alle får pokal. 

Når en juniorklasse har to deltakere og de begge får en pokal, hvorav den ene blir trukket 

tilbake, da er det noe galt. Dette er ikke med på å styrke idretten. 

 

I de store klassene premieres det helt ned til 7-8 plass med pokal. Det er ikke motiverende 

for de tre beste i klasser med få deltakere når bare en eller to får pokal. 

Andre land premierer nasjonale mesterskap på lik linje med EM og VM. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret anser dette som to forslag: 

1: Pokal til medaljører – Styret støtter forslaget 

2: ¼ premiering – Styret overlater diskusjonen til tinget. Må sees i sammenheng med 

forslag 23. 

 

Forslaget vedtatt med 46 stemmer for.  

 
Følgende hadde ordet: Hilde Haldorhamn, Inge Johan Fagerheim, Valter Kristiansen, Daniel Finnøy, 

Per Christian Stensgård,  

 

 



 

 

Forslag nr. 23 – Vigra IL Bueskyttere 
 

Premiering til NM. Ute og inne. 

I dag stå det følgende i punkt C under Premiering: 

c) Pokaler til øvrig premiering bekostes av arrangøren, men bestilles gjennom NBF. Det brukes 

1⁄4 premiering. 

Foreslå følgende forandring. 

c) Pokaler til øvrig premiering bekostes av arrangøren, men bestilles gjennom NBF. Det brukes 
1⁄4 premiering. Men i alle Klasser for seniorer og 50+ begrenses det til maks 6 pokaler PR. 

Klasse. Premiering i klassene lag skyting rekrutt, medalje og liten pokal til lagene som er på 
pallen. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Referer til forslag 22. 

 

Forslaget falt mot 40 stemmer.  

 
Følgende hadde ordet: Inge Johan Fagerheim, 

 

 

Forslag nr. 24 – Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 
 

Forslag 1: Det gis poeng som tilsvarer plasseringen ved hvert enkelt NM. Den herreskytter 

og den dameskytter som har deltatt i alle fire mesterskap og har færrest poeng, vinner 

kongepokal. Er det likt mellom to (eller flere) skyttere, vil dagens nøkkel på tvers av 

buetype benyttes dem imellom. Er det likt mellom to (eller flere) skyttere innen samme 

buetype, vil plasseringen i en forhåndsbestemt konkurransegren (innendørs, skive, 3D eller 

Felt) være avgjørende ett år, og rullere mellom konkurransegrener hvert år. 

Forslag 2: Kongepokalen rullerer på tvers av de fem buetypene (compound, recurve, 

langbue, barebow og instinktiv) i NM, pr år. Dvs at samme buetype kun kan vinne 

kongepokalen hvert 5. år. Det gis poeng som tilsvarer plasseringen ved hvert enkelt NM. 

Den Herreskytter og den Dameskytter som har deltatt i alle fire mesterskap og har færrest 

poeng, vinner kongepokal. Er det likt mellom to (eller flere) skyttere innen samme buetype, 

vil plasseringen i en forhåndsbestemt konkurransegren (innendørs, skive, 3D eller Felt) 

være avgjørende ett år, og rullere mellom konkurransegrener hvert år. 

 

Begrunnelse: 

Bakgrunn: Det har i flere år blitt praktisert utdeling av kongepokal basert på en nøkkel 

på tvers av buetype som av mange oppleves som skjev. Kongepokalen er det gjeveste 

trofeet vi har og det bør sikres at den tilfaller den beste bueskytteren hvert år. 

Vi har i dag 4 norgesmesterskap hvert år, men med betraktelig lavere deltakerantall i 

grenene Felt og 3D. Det er ønskelig å styrke disse grenene. 

Ved å dele ut kongepokal til skytteren som er best på tvers av alle fire grenene, oppnås både 

at det er Norges beste bueskytter totalt sett som vinner kongepokalen, og at flere skyttere vil 



 

 

prioritere deltakelse både i skive/innendørs og i Felt/3D. Dette kan på sikt også bidra til økt 

interesse og rekruttering til alle grenene av bueskyting. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Vi mener dagens ordning er best; det gir utdeling av pokalen til mesterskapets «beste 

skytter» Forslaget vil – om det blir vedtatt – også ha innvirkning i forhold til NBF’s 

pokal. 

 

Lovutvalgets kommentar: 

Dette er to forslag og må følgelig behandles som to separate forslag.  

Begge forslag innebærer en endring av regelverk b – NBFs generelle bestemmelser 

(tingvedtak) ART. 105 J. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Odin Sjøtun, Henrik Stabell,  

 

 

Forslag nr. 25 – Ås Bueskyttere 
 

Artikkel 2 utlegg av 

bane. Del 2 punkt D 

- erstattes 

I 3D runder skyters som følger: (kun ukjente avstander) • Rød påle: Compound og 

buejeger – ingen minimum distanse 

• Blå påle: Compound, Recurve, Barebow, Instinktiv og Langbue. Ingen minimum distanse 

• Gul påle: Compound, Recurve, Barebow, Instinktiv og Langbue. Ingen 

minimum     distanse. I Norge har vi egne bestemmelser for bruk av gul påle -  se 

art. 15C 

Gruppestørrelse Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 11-10-8 str. >250mm 201-250mm 150-

200mm 

< 150mm Rød påle max 45m 35m 30m 25m Blå påle max 30m 25m 20m 15m Gul påle max 

25m 20m 15m 10m Avstandene skal varieres innenfor den gitte max avstand for de ulike 

gruppene, og backstop skal benyttes der det anses nødvendig for pilsikkerheten… 

 

Begrunnelse: 

De siste årene, etter at WA Field Committee tok bort max avstandene for de ulike 3D 

gruppe-dyrene har det vært veldig mye diskusjon, både i Norge og i utlandet. Man opplever 

baneleggere som ikke har forstått hva 3D handler om og som drar ut på avstandene, slik at 

man opplever å måtte skyte en kanin på 30m (blå påle). Dette er lite jaktmessig og veldig 

lite inspirerende for en vanlig skytter. Det inviterer ikke til gjenbesøk og det skremmer bort 

nybegynnerne. De som baneleggerne som misforstår hva 3D handler om, drar ut på 

avstandene for å gjøre det vanskeligere/tilsvarende internasjonalt (tror de), mens de som 

forholder seg til ‘normalen’ blir beskylt for å lage for lette løyper. Ved igjen å innføre max 

avstand på de ulike 2D gruppedyrene vil man kunne få tilnærmet like tanker hos 

baneleggere og løypene vil ikke fravike i like stor grad. Det vil inspirere nye til å forsøke 

og det vil holde på de etablerte. Forslaget over er ikke identisk med tidligere, avstandene er 

økt lite grann, også for gul påle, 



 

 

De få som måtte mene at det er nødvendig å skyte på ‘lange avstander’ kan trene på det på 

hjemmebane – man får ikke trening på å skyte et par piler på lange avstander på en eller 

to stevner i løpet av året. Der får man bekreftelse på at det man trener på hjemme, gir 

resultat. 

Om forslaget aksepteres av Tinget, oppfordres NBF og sende det til WA Field Committee 

eventuelt som en motion til WA Congress. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Vi henviser til WA’s regelverk og tidligere ting 

beslutninger.  

 

Forslaget falt mot overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Børge Moe,  

 

 

Forslag nr. 26 – Sandefjord Bueskyttere 
 

Det opprettes en lønnet prosent stilling som omreisende NBF trener. 

 

Begrunnelse 

Pr i dag er det opprettet stilling i NBF som bla skal dekke klubbutvikling. Klubbutvikling er 

en ting men også klubbenes skyttere må ivaretas bedre ifht tilbakemeldinger som gis. Slik 

det foreligger i dag besøkes hver klubb 1 gang pr år bestående av 1 dag/kveld, hvor 

klubbledelse og utvikling er tema. 

Klubber er definitivt viktige, men uten aktive skyttere vil ingen klubber bestå. Slik det 

fremstår i dag blir det også ved disse samlingene gitt sporadisk hjelp i bla teknikk etc 

blant oppmøtte aktive skyttere. 

Tanken er at dette kan gjøres enda bedre, dvs at det opprettes en prosentstilling for en 

skyttertrener med bedre kompetanse slik at aktive skyttere får nødvendig hjelp, og trenere i 

respektive klubber blir enda bedre instruert for videre oppfølging av respektive skyttere. Her 

kan også stillingen benyttes i å spore/oppmuntre fremtidige talenter som kanskje ikke hadde 

sett dagens lys. Det er ikke alle klubber som ønsker klubbutvikling eller innblanding hos sine 

skyttere, og det skal respekteres. Men de  klubbene som ønsker dette, vil da kunne ta del i en 

mer stødig og grunnleggende satsning fra NBF. Poenget er at i mange klubber rundt om i 

Norge så er det for mye gjennom strømming av medlemmer. Mange starter å skyte men mange 

gir seg også når klubbene ikke har kompetanse, dvs skyttere blir stående mye alene. Kanskje 

kan dette tilbudet, ved hjelp fra NBF, opprettholde god aktivitet i respektive klubber slik at 

medlemstall faktisk holder seg stabilt over lengre perioder enn før. Klubbene mangler kanskje 

kompetanse for å ivareta skyttere, som da kan gis direkte fra NBF ved en slik opprettelse av 

stilling. samtidig som klubbutvikler stilling består som vanlig. Dvs at denne personen reiser 

sammen med klubbutvikler og besøker klubber rundt om i Norge. Vi tror at NBF, ved å 

opprette en slik stilling, vil fremstå mer seriøst og profesjonelt ifht klubbene rundt om som 

ønsker utvikling.  

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forslaget kan bidra til videre utvikling av norsk bueskyting. Vi ser imidlertid at NBF pr. 

dato ikke har midler til en slik stilling. 



 

 

Forslaget hensyntatt ut ifra forbundets nye strategiplan der forbundets trenerveileder 

skal tas med i dokumentet.. Vedtatt til aklamasjon 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk 

 

 

Forslag nr. 27 – Sandefjord Bueskyttere 
 

Avgiften på Stjernestevener fjernes. 

 

Begrunnelse: 

8 mai 2018, 2 uker etter NBF sitt Ting informerte NBF om at de kom med en avgift på 

stjernestevner. Denne avgiften mener vi burde vært behandlet på Tinget 2018, 

argumentasjonen for avgiften var godt kjent i god tid slik at den kunne blitt behandlet der. 

I innendørs sesongen 2017/18 og bare etter nyttår 2018 ble det i Norge skutt 7 

internasjonale rekorder. Bare 4 av disse er blitt godkjent da de ble skutt på 

Stjernestevner. 3 ble skutt på vanlige nasjonale stevner og dermed ikke godkjent. De 4 

som ble godkjent ble alle skutt i Sandefjord Bueskytterhall. 

 

Tinget 2018 gav NBF sterk kritikk for sin satsning og håndtering av toppidretten og gav 

etter vår oppfatning klare pålegg til forbedring, noe vi tror de fleste i NBF sitt styre og 

administrasjon oppfattet. Dette er en avgift som helt klart rammer utøvere og 

arrangørklubber som allerede har en trang økonomi. Mulighetene for våre unge skyttere 

til å sette internasjonale rekorder vil minske drastisk og vil være stikk i strid med 

intensjonen til Tinget om å oppnå bedre resultater og å få frem unge utøvere i media. Det 

vil ha stor medianverdi for NBF å kunne markedsføre sine utøvere med internasjonale 

rekorder og sikkert være en viktig faktor for å få midler/stipender ifra NIF og 

Olympiatoppen der slike resultater teller med i vurderingen. Tinget ga også streke 

føringer på at NBF må bli bedre i sin markedsføring og håndtering mot media. Nå som 

det vil være mulig å sette rekorder i BareBow, 44 verdensrekorder og naturlig da også 44 

Europa-rekorder vil Norske skyttere bli fratatt denne muligheten med å opprettholde 

avgiften. NBF vil samtidig miste muligheten til å kunne markedsføre sporten med nye 

verdens og europarekorder. I 2018 kunne Norge stått med 7 Internasjonale rekorder 

istedenfor 4 internasjonale rekorder. Økningen av approberte stjernestevener er åpenbar 

for oss som driver klubbarbeidet og ikke overraskende på bakgrunn av dette Med denne 

avgiften kan vi risikere å stå uten mulighetene til å sette nye rekorder i fremtiden. Avgiften 

har lite å si for klubber som arrangerer få stevner i året, men betyr mye for klubber som 

arrangerer mange stevner både ute og inne. Sandefjord bueskyttere sendte en henvendelse 

rundt saken til styremøtet 15.09.2018 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret går imot forslaget.  

 

Forslaget vedtatt med 43 stemmer for. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk 

 

 

 

 



 

 

Forslag 28 – Akkerhaugen Bueskytterklubb 
 

Regionsmesterskap for innendørs og skive skal avholdes siste helg 

før NM. Som ett lukket mesterskap. 

 

Begrunnelse: 

Da er det NM som bestemmer dato for ett regionsmesterskap, 

Avholdes som lukket mesterskap, for en kan ikke bli regionsmester i en annen region. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 
Regionene bør selv fastsette tidspunktene for regionmesterskapene. 
 

Lovutvalgets kommentar: 

Slik dette forslagsteksten fremstår innebærer dette også at Tinget pålegger regioner å 

arrangere regionalt mesterskap. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall.  

 

 

Forslag 29 – Bodø Bueskytterforening 
 

Vi vil foreslå å gjøre Buestikka elektronisk 

 

Begrunnelse:  

Tilbakemeldinga fra våre medlemmer er at Buestikka i liten grad leses når den kommer i 

posten. Den fremstår som gammeldags. Dette gjør den lite interessant lesing, selv om 

innholdet i seg selv kan være interessant og relevant. 

I tillegg utgjør trykking og utsending en betydelig kostnad. 

Vi tror Buestikka ville bli mer lest, og innholdet bli bedre tilgjengelig om den gjøres om til 

et nettmagasin, med utsending av nyhetsbrev på e-post til medlemmene i stedet for et 

papireksemplar i posten. Informasjonen som formidles her vil nok nå ut til flere på denne 

måten. 

Ev kan det fortsatt være aktuelt å abonnere på papirutgave for de som ønsker det. 

 

mvh 

Styret 

BBF 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter forslaget. 

Vi har allerede arbeidet en periode for å omgjøre Buestikka til et nettmagasin. Dette står 

på vent i påvente av en ny hjemmeside. Utfordringen er også av redaksjonell karakter da 

vi får svært lite stoff inn fra bueskytter-Norge. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 



 

 

Forslag nr. 30 – Vestviken Bueskytterregion 

Endring av Art 105 – H. Klasseinndeling 

Vestviken ønsker at yngre skyttere i langbue, instinktiv og barebow-klassene skal 

ha samme klasseinndeling som recurve og compound i mesterskap. 

 

Begrunnelse: 

H. Klasseinndeling. I. Innendørs: 1968, 1986 Recurve og compound: 2006 Damer, Damer 

50, Damer jr., Herrer, Herrer 50, 2010 Herrer jr, Kadett jenter, Kadett gutter, Rekrutt 

jenter, Rekrutt gutter, samt unominerte klubblag bestående av 3 skyttere fra samme klubb i 

samme divisjon som skyter samme runde. 

Barebow, Instinkt og Langbue: Damer, Herrer, Kadett (felles) og Rekrutt (felles), samt 

unominerte klubblag bestående av 3 skyttere fra samme klubb i samme divisjon som skyter 

samme runde. En klubb kan delta med flere lag. 

Endres til: Barebow, Instinkt og Langbue: Damer, Herrer, Damer jr, Herrer jr, Kadett 

jenter, Kadett gutter, Rekrutt jenter, Rekrutt gutter, samt unominerte klubblag bestående 

av 3 skyttere fra samme klubb i samme divisjon som skyter samme runde. En klubb kan 

delta med flere lag. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Vi er i utgangspunktet positiv til at alle bue-klasser har den samme klasseinndelingen. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk,  

 

 

Forslag nr. 31 – Moss Bueskyttere 

Reglene for lagskyting i Felt-mesterskap bør endres tilsvarende det ble gjort for 3D-

mesterskap tidligere. 

 

Fra:  

Lag består av: 

1 compound, 1 recurve, 1 barebow eller Instinkt eller Langbue 

Til:  

Lag består av: 

2 buer med sikte, 1 bue uten sikte 

 

Begrunnelse: 

Ved årets Felt-NM var det 4 klubber som var i stand til å stille lag, mot 10 klubber i 3D-NM. 

Dette ville vært vesentlig flere om regelen for lag var annerledes. Dette skyldes at 

klubbene i landet ofte «spesialiseres» på noen få buetyper. Vi ser denne polariseringen i 

klubben da det er enklest å anbefale buetyper man har erfaring med allerede i klubben. 

 

 



 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter forslaget. 

 

Lovutvalgets kommentar: 

Forslaget innebærer en endring til regelverk b – NBFs generelle bestemmelser (Tingvedtak). 

ART 105 H 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 

 

Forslag nr. 32 – Moss Bueskyttere 
 

Det innføres nasjonale klasser for psykisk handicappede for innendørs- og skiveskyting. 

Forslag til klasser, fritt utstyr fra regelverket for dagens divisjoner, med opprykk fra nivå 

2 til nivå 1: Nivå 1 

25m/122cm skive 

utendørs 18m/60cm 

skive innendørs 

Nivå 2 

20m/122cm skive 

utendørs 12m/60cm 

skive innendørs 

 

Begrunnelse: 

I dag må stevneansvarlig foreta et valg sammen med påmelder om hvilken klasse skytteren 

skal få stille i. 

Det ender gjerne med at de plasseres i F6 og premieres for deltagelse, alternativt må de settes 

i sin aldersmessige riktige klasse og score deretter. 

 
Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter forslaget, men ønsker at tinget overlater til styre å 

implementere dette i tingvedtak B. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 

Forslag nr. 33 – Moss Bueskyttere 

I forbindelse med sannsynlig innføring av 50m på skiveskyting for barebow bør man 

også gå over avstandene på Skandiarunde, Norgesrunde og Norsk kortrunde. 

 

Begrunnelse: 

Det er ingen forskjell på avstandene på de angitte rundene for B, IN eller LB skyttere for 

klassene 1,2,4. Det er heller ingen samsvar mellom maksavstandene for de forskjellige 

divisjonene eller klassene. 

Maksavstand for B4 på en skandiarunde er f.eks 15m lenger enn avstanden på en 720-runde, 

mens for en R4 skytter er den lik og for R1 er den 10m kortere. 

 



 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter forslaget, dette arbeidet delegeres til styret. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 

 

Forslag nr. 34 – Tinden Bueskytterklubb 
 

Lagledere på NM. 

Påmeldingen av lagledere til NM endres til at klubbene melder på antall laglederkort 

de ønsker. Dette kan være maksimalt det antallet skyttere klubben melder på dog 

maksimalt 4 stk. 

Dette vil være ikke-personlige kort som klubben kan benytte til flere personer, dog ihht 

regelverket i forhold til hvor mange som kan være på banen til enhver tid. 

Den påmeldende klubben skal betale en påmeldingsavgift tilsvarende 20% av 

påmeldingskontingenten for senior for hvert laglederkort de ønsker. 

 

Begrunnelse:  

Med dagens ordning ser vi at det praktiseres at kort lånes bort til andre fra samme eller 

andre klubb. Dette vil dermed gjøre det enklere for de som skal kontrollere at de som er på 

banen har lov til å være der med at man slipper å sjekke navn på kort opp mot den som er 

på banen. 

I dag må også klubben melde på lagledere ved påmeldingen til NM, og ved evnt 

endringer/forfall etc vil det gi merarbeid å få dette forandret (Dersom det lar seg forandre) 

Denne nye ordningen vil derfor gjøre det enklere for klubbene ved at de bare må bestemme 

hvor mange laglederkort de ønsker, og ikke trenger å tenke på hvem som skal ha tilgang. 

 
Forbundsstyrets kommentar: 
Forbundsstyret støtter forslaget, men at det skal spesifiseres klubbnavn på kortet. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Inger F. Edvardsen,  

 

 

Forslag nr. 35 – Fredrikstad Bueskyttere 
Ledsagere/reiseledere skal få betalt også i helgene ved reiser. Pr nå får de bare betalt for 

mandag-fredag. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret går imot forslaget. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall.  

 

 

 

 

 



 

 

Forslag nr. 36 – Fredrikstad Bueskyttere 

Budsjett for ungdomslandslaget - øke forutsigbarhet og størrelse. Budsjettet bør fastsettes 

for de neste fire årene. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret stiller seg bak de strategiske planer og ambisjoner som er lagt til grunn, 

men budsjett utover en tingperiode på 2 år kan iht. NIF’s lov ikke fastsettes. 

 

Lovutvalgets kommentar: 

Strider imot «Lov for norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè». Tinget kan 

ikke fastlegge budsjetter ut over tingperiodens varighet. 

 

Forslaget falt mot overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Stine Nygård,  

 

 

Forslag nr. 37 – Fredrikstad Bueskyttere 
 

Tidspunkt for krav til uttak for mesterskap endres. Slik det er i dag må skytterne være 

i toppform fem måneder før mesterskap, da uttaket er basert på januar- resultater. 
 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget og foreslår at uttaksperioden for alle 

divisjoner settes til fom. 16.06 tom. 15.06. 

 

Forslaget falt mot overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Henrik Stabell, Stine Nygård,  

 

 

Forslag nr. 38 – Forbundsstyret 
 

Fristen for innlevering av resultat og dommerrapporter endres fra 10 dager til 7 dager etter 

avholdt stevne. 

For godkjenning av rekorder må dommerrapporten og signerte/elektroniske scorekort 

vedlegges. Ved innlevering senere enn 7 dager vil ikke rekorden bli godkjent. 

Skytteren kan sende inn sitt signerte scorekort elektronisk til NBF innen fristen, slik at skytter 

ikke blir skadelidende hvis klubben ikke overholder sine forpliktelser. 

 

Hvaler IL kom med følgende endringsforslag: 

Endre første del av styrets forslag. 

Frist for innlevering av resultat og dommerrapporter endres til 5 dager i stedet for 

10 som det er i dag. 

 

Hvaler IL sitt forslag var mest ytterliggående av de to forslagene, og ble stemt over 

først. 

 



 

 

Hvaler IL sitt forslag ble vedtatt med 40 stemmer for. 

 
Følgende hadde ordet: Inger F. Edvardsen, Jan Erik Ellingsen, Tor Solve Tretli, Terje Bakke, Daniel 

Finnøy, Inge Johan Fagerheim, Rune Edvardsen, Johny Sandbæk, Per Christian Stensgård,  

 

 

Forslag nr. 39 – Vigra IL Bueskyttere 
 

Krets/Regionstiltak 

 

Begrunnelse: 

Hver krets foreslår aktuelle skyttere som møtes 2 ganger i året, og har en treningshelg 

med trenere som forbundet har ansvaret for å finansiere. 

Kretsen/klubbene og skytterne bidrar med egenandeler i forhold til bo og hall kostnadene. 

Dette bør kunne gjøres meget rimelig hvis klubbene står for arrangemangene, overnatting 

på skole/ klubbhus, treningslokaler.... 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forslaget kan bidra til videre utvikling av norsk bueskyting. Vi ser imidlertid at NBF pr. 

dato ikke har midler til en slik aktivitet. 

 

Forslaget vedtatt med 43 stemmer for.  

Følgende hadde ordet: Inge Johan Fagerheim,  

 

 

10. 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. 

 

Sandefjord BS hadde en presisering i innledning 

Uttaksprosedyrene gjelder kun sportslig grunnlag.  Dette må implementeres i dokumentet. 

 

Hvaler IL hadde også et forslag. 

Forslag på å endre hele dokumentet, slik at tekst er tilpasset dagens rutiner. 

Styret sammen med UK får fullmakt til å redigere prosedyrene. 

Disse utarbeides raskest mulig. 

I mellomtid brukes de gjeldende regler. 

 

Stemte over Hvaler IL sitt forslag, med tillegget fra Sandefjord. 

 

Hvaler IL sitt forslag med tillegget fra Sandefjord BS ble vedtatt med overveldende 

flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Rune Edvardsen, Stine Nygård, Daniel Finnøy, Linda 

Baginski, Valter Kristiansen, Henrik Stabell, Inger F. Edvardsen, Inge Johan Fagerheim,  



 

 

11. TILDELING AV NM 

 

2021: 

NM innendørs       - Tønsberg & Omegn Bueskyttere (tildelt)    

NM skive           -    Sandefjord Bueskyttere (uavklart)  

NM 3D        -    Kvinnherad Bogeskyttarklubb (tildelt) 

NM felt  - SK Vidar / Lillestrøm & Omegn Bueskyttere (tildelt) 

 

2022: 

NM innendørs       - Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 

NM skive           -    ingen søkere 

NM 3D        -    Land Bueskyttere 

NM felt  - ingen søkere 

 

2023: 

NUM:   - ingen søkere 

NM 3D  - Land Bueskyttere 

 

 

Vedtak: Styret får fullmakt til å håndtere uavklaringer ift. mottatt søknad om NM skive 

2021 og uavklarte NM og NUM arrangører for 2022 og 2023. 

Klubbene oppfordres til å søke på disse mesterskapene. 

  
Følgende hadde ordet: Linda Baginski, Eddie Asgeir Øyen, Rune Edvardsen, Tor Solve Tretli, Steinar 

Risinggård, Johny Sandbæk, Jan R. Skyttesæter,  

 

 

  

14.  GODKJENNE REVISOR OG FASTSETTE HANS HONORAR 

 

Forslag om å fortsette samarbeidet med den nåværende revisor, J. Bruserud & Co., Oslo 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

15. ØKONOMIVURDERING. 

BUDSJETT 2020 OG BUDSJETT 2021 

 
Budsjettet for 2020. 

 

Forslag fra Sandefjord BS: 

Økning av budsjettrammen kr. 150.000,- på prosjekt 70030. Disse midlene øremerkes til å 

styrke ungdomsidretten.  Inndekning skulle tas fra prosjekt 96040. 

 

Forslaget fra Sandefjord BS ble vedtatt med 35 stemmer for. 

 

Budsjettet 2020 med endring fra Sandefjord BS ble enstemmig vedtatt. 

Det blir et underskuddsbudsjett med kr. 260.000,- som tas fra egenkapitalen. 



 

 

 

 

Budsjettet for 2021. 

 

 

Budsjettet for 2021 med en omsetning tilsvarende 2020 budsjettet (med endring) ble 

enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Steinar Risinggård, Johny Sandbæk, Linda Baginski, Eddie Asgeir Øyen, Ken 

Henry Tesaker, Georg Refseth, Inge Johan Fagerheim, Jarl A. Løkkebergøen, Heidi Bjelland, Stine 

Nygård, Jan R. Skyttesæter, Eva C. Thesen,  

 

 

 

16. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2022 
 

Forslag fra styret: 

Tinget gir Styret fullmakt til å fastlegge sted for avviklingen av Tinget 2022 og at det  

tas sikte på å legge Tinget i det sentrale østlandsområdet for å redusere de samlede 

reiseomkostningene. 

Det kom også forslag på å følge forrige tingvedtak om å begynne tinget på fredag.  

Dette vil det nye styret måtte se på.  

 

Styrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Eddie Asgeir Øyen, Jan R. Skyttesæter, Heidi Bjelland, Inge Johan Fagerheim, 

Steinar Risinggård, Johny Sandbæk,  

 

 

17. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG 

 

Valget ble satt opp som første punkt på dag 2 av tinget. 

 

Valgene fikk følgende utfall:  

 

President;  Steinar Risinggård, Kristiansand BS  Valgt for 4 år 

 

1. Visepresident; Eva C. Thesen, SK Vidar   Ikke på valg 

 

2. Visepresident; Per Christian Stensgård, Lillestrøm & OB Valgt for 4 år 

 

Styremedlemmer; Marius Halvorsen, Larvik BS  Ikke på valg 

   Linda Cathrine Herud, H.E.G.IL  Valgt for 4 år  

63 stemmer 

   Fred Gjelseth, Fredrikstad BS  Valgt for 4 år  

30 stemmer 

Rune Edvardsen, Hvaler IL    

17 stemmer 

   Johny Sandbæk, Sandefjord BS   

17 stemmer 



 

 

Leder Ungdomsutv. Odin Sjøtun, Lillestrøm & OB  Valgt for 2 år 

Varamedlemmer; Hege Rasmussen, Bodø BF   Valgt for 2 år 

   Rune Edvardsen, Hvaler IL   Valgt for 2 år 

   Sigmund Lindberget, Elverum BS  Valgt for 2 år 

 

Alle komite- og utvalgsmedlemmer velges for 2 år: 

Lovutvalg;  Valter Kristiansen, Bodø BF, leder  Valgt 

Medlemmer:  Alida Kvammen, Bodø BF   Valgt 

   Georg Refseth, Oslo BS   Valgt 

Varamedlem:  Julia Christina Fredriksson, Vigra IL Valgt 

 

Kontrollutvalg; Jon Henning Width, Tustna IL, leder Valgt 

Medlem:  Tove Mette Michaelsen, Lyngdal & OB Valgt 

Varamedlemmer: Geir Arnesen, Larvik BS   Valgt 

   Kristin Hagerup, Laugen BK   Valgt 

 

Ungdomsutvalg: Odin Sjøtun, Lillestrøm & OB, leder  Valgt 

Medlemmer:  Isabelle M. Sæther, Goma IL   Valgt 

   Andreas Vik Larsen, Fana BK  Valgt 

   Adrian Rutledal, Larvik BS   Valgt 

   Enya Skamar, Sverresborg BS  Valgt 

Varamedlem:  Anders Reirå Ramstad, IL Yrjar  Valgt 

 

Valgkomite;  Bjørn Omholt, Kodal BS, leder  Valgt 

Medlemmer:  Nicolas Poulsson, Grenland BS  Valgt 

   Lise Jacobsen, Harstad BS   Valgt 

Varamedlem:  Laura K. Schiele, Lillehammer BK  Valgt 

 

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i overordnet organisasjonsledds. 

 

 
Følgende hadde ordet: Eva Therese Beer-Width, Inger F. Edvardsen, Eddie Asgeir Øyen, Odin Sjøtun, 

Valter Kristiansen, Eivind Lie, Bjørn Omholt, Inge Johan Fagerheim, Tor Solve Tretli, Heidi Bjelland, 

Stine Nygård, Johny Sandbæk, Fred Arne Gjelseth, Oda Beer-Mølslett, Geir Andersen,  

  

 

 

 

AVSLUTNING 

 

Dirigent Trond Søvik takket så delegatene for tilliten og for helgen, og overlot ordet til 

gjenvalgt president, Steinar Risinggård. Han takket for et langt, godt og innholdsrikt ting.   

Alle delegater ble så ønsket en god tur hjem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Gardermoen, 3.-4. oktober 2020 

                    

 

 

 

 

  Jan R. Skyttesæter     Stephen Smithurst 

     Referenter 

 

 

 

 

                  

  

   Lin Vestlund      Terje Laukeland 

                                                          Protokollanter 

 

 

 

 

 

Vedlegg:   

• NBF’s Strategiplan 

• Medaljevinnere NUM 2018-2019 

• Spesifisering av noter 



1.4 Strategiske valg og prioriteringer 2020-2022

Mål Hovedhandlinger

Mestring og sportslig utvikling:
Sportsutvalget utarbeider rammer for en elitegruppe med flere
landslagstrenere

Utarbeide klare retningslinjer Sportsutvalget utvikler planer for internasjonale matchinger
Sportsutvalget ser på om skytterne skal matches mer i Europafor NBFs internasjonale

matchinger
Uttakskomitéen utarbeider krav til deltakelse på internasjonale
mesterskap etter vedtak på Tinget hver sesong

Skogsskyting som skytegren
Det skal legges planer for baneleggerkurs i perioden. Klubber
som anlegger 12 målsbane og gjennomfører stevner på banen vilskal styrkes
kunne søke om støtte fra NBF.

Hvordan bedre tilrettelegge fasilitetene for paraskyttere:

Kartlegge:Det skal tilrettelegges bedre for
Hvilke støtteordninger som finnesparaskyttere i klubbene
Hvordan klubbene kan samarbeide med NlFs idrettskonsulenter?
Hvilke arrangementer og institusjoner det er naturlig å
samarbeide med?

Smarte og syn lige arrangement:

Vi skal profesjonalisere våre Stevnearrangøren har ansvar for å drive PR for alle stevner.
stevner Forbundet utarbeider et sett maler til hjelp for klubbene

God resultatservice og streaming av alle NBFs NM-arrangement
er et mål

Vi skal videreutvikle NM- NM-arrangørklubbene må ha gjennomført #Rent ldrettslag# i hht
arrangementene retningslinjer som følger av at NBF er et #Rent særforbund

Fremtidens NM-arrangementer — ulike scenarier for fremtidens
NM-arrangement skal jevnlig diskuteres på Tinget
NBF arrangerer et NUM-mesterskap hvert 4. år

Vi skal søke om å få arrangere
internasjonale stevner i Norge NBF skal legge planer for å søke om å få arrangere et

internasjonalt mesterskap i 3D

Norgescupen skal Norgescupen — nye planer for Norgescuppen er presentert for
videreutvikles perioden

Målet krever en regional satsing på dommerutdanning
Kursing av dommere skal fortsette og e-portal-løsninger skal
utarbeides

Det skal utdannes flere
dommere Utarbeidelse av ulike dommernivåer skal utarbeides

Det skal arbeides for at NBF har 3-4 kontinentale/internasjonale
dommere. NBF skal være representert på
kontinentale/internasjonale dommerkonferanser



Smart organisasjon:

NBF skal arbeide for større aktivitet på region- og kretsplan.NBF skal arbeide for å
Hva kan og bør NBF jobbe med mht tas iliteter?styrke både krets- og

regionledd. Det skal arrangeres regionsamlinger i årene mellom Ting-samlinger

NBF skal fortsatt arbeide
NIF utarbeider et Bedre klubb opplegg som alle NBFs klubber skal tafor økt innsats innen
del i. Planer for implementering skal utarbeides.

klubbutvikling.

NBF skal ansette en Trenerveileder som skal bistå til å øke
Trenerkompetanse skal trenerkompetansen i Norge. Stillingen skal besettes i 2021 og driftes i
styrkes 3 år i første omgang. Det skal som følge av ansettelsen utarbeides nye

planer for styrkingen av trenerkompetansen i Norge.
NBF er et rent særforbund og skal følge opp Antidoping Norges

Anti-Doping arbeidet skal retningslinjer for #Rent Særtorbund. Det skal legges opp planer for
styrkes involvering av NBF på alle nivåer: ansatte, styret, komitéer, utøvere og

klubber.

Det skal arbeides for at
NBF skal utarbeide retningslinjer for mottak av varsler om trakasseringbueskyttermiljoet skal
og mobbing av enhver karakter. Det skal utarbeides rutiner for varslingvære et trygt miljø å være
og saksbehandling i NBFs styre

i for alle involverte



Nordiske mestre og medaljører 2018

Recurve:
Nordic Cadet Men — 28 deltakere
Mester: Hans Kristian Haakonsen, 613/6/6/6/6/6

Junior Men — 17 deltakere
Nr. 3: David Zbiciak 567/wo/6/7/3/7

Junior Women — 8 deltakere
Nr. 3: Silje Røe 513/6/4/6

Compound:
Nordic Cadet Women —9 deltakere
Nr. 3: Oda lsnes 664/wo/142/141/140

Barebow:
Nordic Cadet Men — 10 deltakere
Nr. 2: Tom-lan Loftaas 560/wo/6/6/3

Nordic Cadet Women — 3 deltakere
Nr.3: MinaAndersen 471/4/wo

Cadet Men —3 deltakere
Nr. 2: Nikolai Myrstad 547/wo/1
Nr. 3: August Monen 306/0/wo

Junior Men — 7 deltakere
Mester: Lars Martin Hundskaar Tajet 505/6/6/6

lnstinctive:
Nordic Cadet Men- 2 deltakere
Mester: Eskil Ødegård 614/wo/6
Nr. 2: Jacob Herud-Boothman 293/wo/0

Nordic Cadet Women — 2 deltakere
Mester: Maren Wraalsen 458/wo/6

Junior Men — 2 deltakere
Mester: Arne Marius Tømmerhoel 546/wo/6
Nr. 2: John Rasmus Ryen 470/wo/0

Junior Women — 2 deltakere
Mester: Lene Malm Ophus 454/wo/6
Nr. 2: Elise Vonen 408/wo/0

Longbow:



Nordic Cadet Men — 7 deltakere
Nr. 2: Leon Gunstad 360/6/6/1

Cadet Men — 2 deltakere
Mester: Petter Hennissen 470/wo/6

Junior Men — 3 deltakere
Nr. 2: Erik Linde-Nielsen 356/6/2

Junior Women — 2 deltakere
Mester: Freja Emilia Rybjerg Kristensen 440/wo/6

LAG:
Recurve:

Compound:
Nordic Cadet —8 lag
Nr. 2: Norway 1979/227/230/227

Cadet — 3 lag

Nr. 3: Norway 1590/168/wo

Barebow:
Nordic Cadet — 5 lag
Nr. 3: Norway 1617/wo/3/6

Instinctive/Longbow — 9 lag
Mester: Norway 1741/wo/6/6/6
Nr. 2: Norway (2) 1398/wo/6/6/0
Nr. 3: Norway (3) 1302/wo/5/0/6



Nordiske mestre og medaljØrer 2019

Recurve:
Cadet Men — 20 deltakere
Mester: Hans Kristian Haakonsen, 622/wo/6/6/6/2

Junior Men — 19 deltakere
Mester: Sander Roth 561/wo/6/6/7/7

Junior Women —20 deltakere
Nr. 2: Katrine Hillestad 562/6/6/6/5T.8

Compound:

Nordic Cadet Men — 11 deltakere
Nr. 3: Brage Løland 607/wo/136/123/142

Junior Men — 13 deltakere
Mester: Trym Isnes 606/135/137/129/137

Barebow:
Nordic Cadet Women —7 deltakere
Nr. 3: Mina Andersen 542/6/7/0

Junior Women —3 deltakere
Nr. 3: Maia Spange 70/0/wo

In sti fl ctive:

Cadet Men- 3 deltakere
Mester: Eskil Ødegård 610/wo/6
Nr. 2: Einar Høstmælingen Rosenqvist 335/6/0
Nr. 3: Henning Reiss Semb 375/0/wo

L.ongbow:
Cadet Men —5 deltakere
Nr. 3: Petter Nordtvedt Hennissen 431/wo/3/6

LAG:
Recurve:

Junior— 13 lag
Nr. 3: Norway 1572/wo/6/2/6

Compound:
Nordic Cadet —8 lag
Nr. 2: Norway 1890/224/221/223

Barebow:



Longbow:

Instinctive — 2 lag
Mester: Norway 1548/wo/6
Nr. 2: Norway (2) 1058/wo/O



Spesifisering av noter
Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2019 2018
Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 753 277 479 801
Abonnementsavgifter 237 750 286 350
Merverdiavgiftskompensasjon 311 371 287 678
Bingoinntekter 218 853 256 835
Andre inntekter 355 760 475 692
Sum 1877011 1786356

Spesifikasjon av andre inntekter:

Medlemsinntekter..
Medlemskontingenter 204 350 296 416
Deltageravgift 118 000 -

Egenandeler 430927 183385
Sum 753277 479801

2018: Egenandeler for aktivitet
2019: VedrørerVM, EM, NUM, Ungdomsiekene

Andre inntekter:
Buestikka 237 750 286 350
Administrasjonsavgiften 75 000 -

øvrige 43 010 1 89 342
355 760 475 692

2019: Premier NM, Videoprod. NUM
2018: Resultatanvisere kr. 133.663,- + stab NM kr. 30.000,- +

Buss NUM kr. 4.700,- + Gamle IANSEO-term. Kr. 15.000,-

Note 4 Lonns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre. 2019 2018
Lønn 1 278 107 i 247 150
Arbeidsgiveravgift 230 347 245 223
Pensjonskostnader 99 844 195 400
Styrehonorar 40 000 40 000
Stipend 133900 160000
Andre lønnskostnader 208 664 166 458
Sum 1 990 863 2 054 231

Stipender: 133 900 160 000

2019: Reisestipend kr. 93.400,-, prestasjonsstipend kr. 40.500
(2018: Reisestipender laridslagstrenere kr. 158.000,- + prestasjonsstipend utover kr. 2.000-)

Andre lønnskostnader 2019:
Styrehonorarer 40 000
Rehailiteringssentra, lønn ressurspersoner 53 200
Honorar reiseledere 73 000
Lønn ressurspersoner web og statistikk 30 000
Kurshonorarer 12464
Sum 208664

Spesifiserte data for 2018 foreligger ikke, men baserer seg ca. på samme fordeling



Lønn til generalsekretær i 2019 utgjør kr761.667 og annen ytelse kr 17.083.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 41.625 inkl. mva. til lovpålagt revisjon og kr 6.500 inkl. mva. til
andre attestasjonstjenester.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av
med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31 .12.2019.

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2019 2018
Tilskudd til idrettslag 550 721 138 800
Tilskudd til andre 30 000 56 000
Sum 580721 194800

1) Tilskudd til andre: 30 000 56 000

1) 2019: Støtte til Barentskamp
1) 2018: Etableringslån nye klubber og tilskudd Wang Toppidrett

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2019 2018
Kontorkostnader 521 937 598 258
IT-kostnader 116 829 86 830
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 288 462 206 639
Påmeldingsavgifter 715 375 69 704
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 139 536 143 668
Reise- og oppholdskostnader 2 173 059 1 959 387
Andre Kostnader (Inkludert avsetninger) 587 983 536 921
Sum 4 543 181 3 601 407

Kontorkostnader: Spesifikasjoner i henhold til prosjekt 95030,9503195032,95034
IT-kostnader: Spesifikasjon i henhold til prosjekt 95033
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter: Primært landslagstøy, i 2019 innkjøp av flere trådløse terminaler
Påmeldingsavgifter: I 2019 er alle utgifter til internasjonale mesterskap tatt inn i tillegg til dommer og trenerkurs
ldrettsfaglig bistand..: 10% stilling kontormedarbeider, IANSEO og dommeransvarlig NM, eksterne kursholdere
Reise- og oppholdskostnader: Se egen spesifisering under
Andre Kostnader (Inkludert avsetninger): Leie lokaler, medaljer og forbundspokaler samt øvrige NM-kostnader

Reise og oppholdskostnader:

2019 2018
Styre og komitekostnader 124 737 150 015
Generalsekretær 63 256 50 836
Utviklingsansvarlig 115 597 108 779
Utøverkostnader landsiag og andre aktiviteter 1 869 469 1 649 757
Sum 2 173 059 1 959 387


