Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 90 00
E-mail: bue@bueskytterforbundet.no

Referat sportsutvalg 11 mars 2021
Møte ble avholdt via Teams
Til stede:
Ragnhild Nordmelan
Eva Thesen
Fred Gjelseth
Rune Edvardsen
Eva Therese Beer-With
Lars Erik Amundsen
Benjamin Backofen
Morten Bøe
Magne Nilsen (ikke tilstede pga jobb)
Referent: Jan R Skyttesæter

Agenda:
Del 1 med landslagstrenere (Morten, Benjamin og Lars Erik møter)
•
•

Landslagstrenere møter og bistår med å legge frem arbeidet med ny
trenerstruktur. Aktuelt: treningsdagbok, oppfølging, opptak til landslaget
(søknad), ansvarsmatrise for utnyttelse av ressursene.
Utfordringer og forankring

Del 2 Sportsutvalgsmøte
•
•
•
•

Lagleder til Guatemala
Utfordringer med kvalifisering til representasjon
Strategi for oppnåelse av vedtatte mål
Eventuelt

Del 1.
Lanslagtrenere og sportssjef har gjennomført mange møter med tanke på en
omorganisering av toppidretten.
Vedlagt ligger presentasjonen som Benjamin på vegne av gruppa presenterte og
sportsutvalgets medlemmer var fornøyd med at materialet var mer strukturert og
konkretisert.
Viktige momenter:
 Utøvere skal søke seg inn på landslaget – Motivasjonsskrivet veier tyngst.
 Opptak skjer en gang i året – Tidlig sommer for skog, tidlig høst for Skive.
 Stilles krav til utøvere for å få plass – Ungdom, utviklingsfokus.
 Utøverkontrakt – Ansvarlig, nærmest trener & utøver.
 Mål & krav fastsettes
Skal re-evalueres hver høst.
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Krav om fysisk trening ved siden av skyting
Trenings- & Målplan
Bruk av treningsdagbok
God lagmoral - Evne å ta vare på lagkameratene dine.
Vi må gjøre bueskyttere til toppidrettsutøvere

En ansvarsmatrise ble også lagt frem som sportsutvalget ga sitt samtykke til.
Matrisen er et arbeidsdokument for landslagstrenerne, for fordeling av de totale
oppgavene.

Det er en del frustrasjon blant landslagstrenerne i forbindelse med lagbygging når UK
har foretatt et uttak, der det er flere skyttere som er tatt ut og som ikke er med i
landslaget.
Utfordringen er at vårt Ting har besluttet at «til mesterskap og World Cup» skal de
beste reise om de er med i landslaget eller ei.
Hvordan skal da samlinger i forkant av et mesterskap finansieres? Når det er en
blanding av lanslagsskyttere og de som blir tatt ut som ikke er en del av
landslagsgruppen.

Konklusjonen ble at sportsutvalget sammen med landslagstrenerne skal fremme
forslag til vårt Ting som gjør det lettere å bygge lag.
UK’s leder skal bli invitert til neste sportsutvalgsmøte for å diskutere utfordringene.
Landslagtrenene forlot møte etter del 1.
Del 2.
Lagleder til Guatemala WC 1
UK har tatt ut Anders Faugstad som skytter.
Morten Bøe var foreslått som lagleder, men det var usikkerhet rundt dette da Morten
må benytte seg av karantenehotell ved ankomst Norge
Sportsutvalget godkjente at NBF betaler koronahotellet ved ankomst, lagleders
godtgjørelse med kr 1000,- blir kun betalt for de virkedager som er ved selve
representasjonen. (8 dager)
Utfordringer med kvalifisering til representasjon
Det er stor usikkerhet om hvilke mesterskap som vil bli avholdt og gjennom det hvilke
mesterskap vi skal gjennomføre forhåndspåmelding til:
WC 2 Shanghai
WC 3 Paris

Når invitasjon kommer meldes det på 1+1 Uttak er foretatt
Meldes på 2+1 uttak etter 3 mai

EM skive Antalya

Når invitasjon kommer meldes det på 2+1 – uttak er foretatt
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OL Uttak Antalya

Meldes ikke på da vi ikke har kvalifiserte utøvere

Strategi for oppnåelse av vedtatte mål
Ingen endringer i det som tidligere er blitt godkjent.

