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Redaktøren har ordet
Vinteren er i anmarsj og de fleste av oss tar med oss buen og utstyret
innendørs og fortsetter skytinga der. For våre mest aktive skyttere er
det mange spennende konkurranser utover vinteren, og flere av de
norske skytterne drar utenfor Norges grenser for å få testet seg mot de
beste. Vi har Kings of Archery i Eindhoven i november, Berlin Open i
desember og Nimes Archery Tournament i midten av januar. Det er
også mulig å delta i flere andre store innendørs konkurranser, med The
Vegas Shoot som det største og best besøkte arrangementet i begynnelsen av februar.
Det foregår mye annet i bueskytternorge også, jeg tok en tur innom
Trener1 som ble gjennomført på Gardermoen siste helgen i oktober, og
traff 24 entusiastiske blivende trenere som så fram til å kunne bidra
som trenere i klubben sin og ha kompetanse til å kunne ta seg av og
veilede nye skyttere på en profesjonell måte.
Når det gjelder Buestikka, så er det ikke slik at aktuelt stoff renner inn
av seg selv. Jeg har fått tillatelse fra Leif Janson/SBF til å bruke en del
av artiklene som han har publisert i den svenske «Bågskytten» for
mange år siden. Mye av stoffet er fortsatt like aktuelt selv om det ble
forfattet i forrige århundre, så her kommer det et lite stykke nå og da i
Bustikka heretter.
Nytt er det også at styret i NBF har vedtatt at Buestikka skal komme ut
med 8 nummer i året og skal ha fargetrykk på alle sider.
Vi håper dette vil være en positiv endring for Buestikkas lesere.
Jeg kommer også til å putte inn noen gamle bilder innimellom, og har
med et av Ed Eliason fra en av flere turer til Norge og Akkerhaugen i
dette nummeret.
Sigmund Lindberget

Forsidebilde
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Presidenten har ordet (september)
3D og felt
I august-utgaven av «Presidenten har ordet» ga jeg uttrykk
for bekymring rundt utviklingen av interessen for
3D- og feltskytingen. Jeg har sett litt mer på dette.
I 2018 er det 12 av i alt 109 klubber som har arrangert eller
skal arrangere 3D-stevner, og 2 klubber som har arrangert
felt-stevner. Det er langt flere klubber som er representert
med skyttere på de avholdte stevnene. Hva er da årsaken
til at ikke flere klubber selv ønsker å arrangere 3D- og feltstevner? Er det mangel på kunnskap for å sette opp baner?
Er det mangel på egnede arealer? Er det ikke interesse i
medlemsmassen for å tilrettelegge arealer? Vi i NBF er avhengig av å få tilbakemeldinger fra
dere. I april 2019 skal det arrangeres en samling for alle bueskytterregioner. Vi kan tilrettelegge for at dette temaet kan komme opp på dette møtet. Desto raskere vi får tilbakemeldinger
fra dere vedrørende hvilke behov dere har, desto raskere vil vi kunne vurdere hva vi kan
hjelpe dere med. Jeg ber derfor om at dere skriver inn til oss.
Henvendelsene adresseres til Endre Vik Larsen, endre@bueskytterforbundet.no.
NM skive 2018
Så vil jeg takke Fredrikstad Bueskyttere for vel gjennomført NM skive 2018. Været ga oss
noen ekstra utfordringer første dag, men arrangør og utøvere gjennomførte så godt det var
mulig i det vindfulle været.
Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere alle norske mestere, medaljører og øvrige
utøvere med deres prestasjoner.

Med sportslig hilsen
Steinar
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Presidenten har ordet (oktober)
Vi har lagt bak oss deltagelse i en rekke internasjonale evenementer i sommer og høst. Vi har
tidligere gratulert våre deltagere med de resultater som er oppnådd. Vi skal være takknemlig
for de resultater som er oppnådd. Samtidig er vi klar over at den enkelte utøver gjerne skulle
ha sett at prestasjonene hadde vært enda bedre.
Mange innen vår idrett og sikkert også mange innen andre idretter synes nok at skijentene
våre gjør en fantastisk god innsats internasjonalt. Hva gjør skijentene som vi andre ikke får til?
Er det bare treningsmengden som er så mye større? Har norske ski-jenter så mye bedre tak
på idretten enn jenter i andre idretter? Innen bue-sporten kan vi selvfølgelig trøste oss med at
vi har stor konkurranse innen bue-sporten med i alt 167 bueskytternasjoner. Ja, konkurransen
er nok større i bueskyting enn i skisportens nordiske grener. Men det er et annet forhold som
jeg gjerne vil komme inn på i denne utgaven av presidenten har ordet.
Vi er vel alle kjent med at man innen skisporten har klart å få til et veldig godt mellommenneskelig forhold utøverne imellom. Utøverne stiller opp for hverandre når det er behov for det. Det
er stor intern konkurranse, men man prøver seg ikke på noen form for psykisk terror i forkant
av en konkurranse. Ord som jeg skal slå deg ned i støvlene benyttes ikke. Man ønsker hverandre lykke til i konkurransen og trøster de som ikke lykkes. Her tror jeg vi bueskyttere har
noe å lære. Utøvere og ledere skal holde seg langt unna all form for fysisk eller psykisk skade
på utøvere, se måldokument for satsingsgruppa. Det skal ikke forekomme noen forskjellsbehandling av eller mellom deltakerne på grunnlag av rase, kjønn, etnisk opprinnelse, religion,
filosofiske eller politiske meninger, sivilstand, eller eventuelle områder som vil være støtende
eller forårsake en forverring for enhver person vi i miljøet kommer i kontakt med.
Hva har så dette med våre prestasjoner på bueskytterarenaen? Dersom vi er uforsiktige med
språkbruken er det utøvere som kan føle dette som psykisk ubehagelig. De bruker ressurser
på å kontrollere disse følelsene i stedet for full konsentrasjon for å gjøre det best mulig i konkurransen. Det er viktig at alle utøvere får mulighet til å yte maksimalt. Det kan bidra til at hele
landslaget presterer bedre.
La oss lære av skijentene våre. Skap et best mulig mellommenneskelig forhold utøvere imellom og selvfølgelig også ledere og utøvere imellom. Det kan bidra på sikt til å forbedre våre
resultater på bueskytterarenaen.

Med sportslig hilsen
Steinar
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REGELRIDDEREN!
Tekst og foto Truls Erik Dahl
Da jeg ringte Morten Bruno Wilmann (1951), for et portrettintervju i «Buestikka» svarte
han spontant «huff da». Svaret pirret selvfølgelig intervjueren: Er den vittige nestoren
naturlig beskjeden eller har han noe å skjule? Han kunne velge mellom å møtes på Ullevål, hjemme hos meg, hjemme hos han eller på Theatercafeen. Han valgte hjemme hos
meg. Da jeg spurte ham om hva han syntes om mine forslag til overskrifter. Overdommeren. Regelrytteren. Dommerens dag, eller Generalen, så svarte han, -hva med:
«Endelig kvitt`n»? Mannen er vittig, ingen tvil om det.
Den tidligere generalsekretæren er oppvokst i Oslo, og har berømtheter i familien. Som eneste idrettsutøveren i verden har broren, Einar Bruno Larsen spilt på tre landslag i en og samme
sesong: I fotball, ishockey og håndball. Som ikke det er nok datteren Ine Marie har nettopp
fått hovedrollen i filmen, som nå er på trappene, om Sonja Henie. Faren tok han inn i bueskyttermiljøet som syvåring, han har altså vært 60 år i buebransjen. Intervjuobjektet er også den
lengst sittende generalsekretær i Norges Idrettsforbund p.t. ca.40 år.

Hva var dine oppgaver under Bue-VM på Bislet i 1961. 11 år gammel?
Solgte programblad.
Var det virkelig noen på 90-meteren som brukte et vindu i 3 etg i Theresesgt som referansepunkt for siktingen.?
Det kan nok tenkes, med de enkle siktemidlene de hadde den gangen.
På denne tiden hadde jeg en langbue og var medlem av Osloklubben Vidar.
Hvem fant på det geniale navnet «Buestikka»?
Arne Kronen fra Tønsberg.
Hva er din beste prestasjon?
Nestoren nipper til teen, har aldri likt kaffe, tenker seg om og svarer: 575 innendørs. Men så
tok blinkskrekken meg, så kom klikkeren som hjalp en stund. Blinkskrekk, eller prestasjonsangst som noen kaller det, dukket opp igjen. Var med en stund i jakt, som jeg syntes var mer
moro og avslappende. Men til slutt jeg gikk over i dommernes rekker.
Hvordan har det seg at du ble internasjonal dommer?
Jeg ble forespurt etter gjennomføringen av vårt svært vellykkede Felt-VM Loen 1990.
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Hva kjennetegner en vanskelig dommeravgjørelse?
Jeg vil tro at kulturelle forskjeller innen rettferdighetsbegrepet er det vanskeligste. Du vet jeg
studerte jus, inntil buebasillen tok meg. Regeltomme områder, som alltid vil finnes, er også
vanskelige å takle under et mesterskap. Jeg husker engang en fyr som dukket opp på et stevne i Skottland med piler så tykke som skistaver. En pil som kunne dekke både 9- RJ¶HUQSn
blinken samtidig. Regelverket var ikke på plass den gang med hensyn til tykkelse på piler. Vi
måtte løse problemet med å henvise til at pilene ødela skivene. Han hadde heldigvis med
vanlige piler som backup, så det løste seg på en smidig måte.

Husker også en lagskyting der jeg skulle holde øye med to lag. Alle tre på det Koreanske
laget hadde navnet KIM med store bokstaver på ryggen. Like høye og så helt like ut. Ingen
lett oppgave for en dommer.

Så var det den kjente britiske bueskytteren Allison Williamson som solte seg toppløs på tribunen under et større internasjonalt stevne. All fokus, kameraer og alt vendtes vekk fra banen
og over på tribunen.
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Har du opplevd «Robin Hood» pil i pil?
Jada, mange ganger, men ikke selv. Så har du den sanne historien om han som skjøt tre
piler, men fremme på skiva sto bare to. Alle lette etter den tredje pila uten å finne den. Tilslutt
ble det oppdaget at to skyttere hadde skutt med to forskjellige dimensjoner av aluminiumspiler, den ene inn i den andre.
For ikke lenge siden holdt jeg forresten et dommerkurs i Korea. Flere av deltagerne var mer
opptatt av å se og snakke i mobiltelefonen. Jeg sa: «Slå av telefonene øyeblikkelig, dersom
jeg hører en telefon ringe, tar jeg den og hiver på gulvet og tråkker den flat» Det gikk 20 minutter så ringte min egen.
Hva synes regelridderen om utsagnet: Med de mål du dømmer andre skal du selv dømmes?
Det liker jeg svært godt.
Noen påstår du har elefanthukommelse?
Vel, den er vel noe svekket med årene.
Hvem vant OL 1976?
2YHUGRPPHUHQNO¡UVHJLVNMHJJVWXEEHQH00RQWHUHDO«'DUUHO3DFHRJ/XDQ5\DQ86$
Er penger det som skal til for å frembringe en norsk OL vinner?
Det ville ha hjulpet.
Norges og verdens beste bueskytter i vår tid?
Det er mange selvsagt, men Martinus Grov og Darrel Pace scorer høyt.
Hvordan blir man en god bueskytter?
Trene, trene, trene og holde seg til den samme teknikken. For øvrig var det en meget god
kronikk om temaet av Morten Bøe i Buestikka for en tid tilbake. Les den.
Er historien om den eminente svenske bueskytteren Gunnar Jervell sann?
Joda, tror det var i VM Berlin, bue arenaen lå like ved en flyplass. Da signalet var gitt og alle
skulle skyte, kom et jetfly i lav høyde innover banen. Alle tok ned buen, bortsett fra Jervell
som skjøt gult. Han ble spurt i etterkant hvorfor han ikke tok ned buen når flyet kom, og han
svarte: «Hvilket fly?»
Hvorfor er det så få HC skyttere sammenlignet med tidligere tider?
Inkludering har fått mye fokus de senere årene, og jeg tror at kollektive idretter vinner
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fremfor individuelle på mange felt. Og det er svært vanskelig å få til et rettferdig regelverk med
så mange ulike handicap.
Noen sier at det å overvære en bueskytterkonkurranse er like spennende som å se på
at maling tørker?
Det har nok rettet seg en del etter at vi innførte finaleskyting. Lagskyting land mot land kan jo
også være fryktelig spennende for publikum.
Hvor bør statuen av deg stå? På Ullevål eller Sogn?

Holder det ikke med en byste da? På et buerelatert sted, som f.eks Moss bueskytterhall?
Hva bedriver du med når du ikke driver med pil og buesaker?
Jeg er veldig glad i teater, og har vært med på flere oppsetninger av barneteater. Det kan vel
ha noe med at min datter valgte skuespilleryrket.
Hva gjør pensjonisten i disse dager?
Litt av hvert, men nå er jeg i ferd med å legge siste hånd på en liten memoarbok. 40 sider
morsomme buehistorier på engelsk. Tror dog ikke at noe forlag vil ta den.
Hvem har ringt deg mest opp gjennom tidene?
+HKH«HUGHWLNNHHQIUD0RVVPRQWUR"-DQ(ULN(OOLQJVHQ8WHQWYLO©(OOLQJªMD
Hvem blir nestemann ut som intervjuobjekt?
Det er flere, men «Elling» blir nok førstevalget.
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Julegave?

Kjøp gavekort
i nettbutikken vår.

https://arcticbuesport.no/gavekort

Vi leverer ALT innen buesporten.
Dersom du er ute etter noe du ikke finner i nettbutikken
vår, så skaffer vi det - ta kontakt

web: www.arcticbuesport.no
tlf: 402 48 901 (Arnt) / 481 87 167 (Jon-Arne)

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/ArcticBuesport/
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Vi har fått tillatelse til å gjengi de artiklene som Leif Janson i sin tid skrev og publiserte i den svenske
Bågskytten. Artiklene ble publisert mange år tilbake i tid, men er stort sett like aktuelle i dag.
Håper dere har nytte og glede av disse, vi vil forsøke å ha dette innslaget i Buestikka framover.

Timen før konkurransen begynner
Etter tillatelse fra Leif Janson/SBF
Artikkelen er skrevet for ganske mange år siden og en må ha det i bakhodet når en leser. Teksten bygger på en artikkel i Archery World der de har satt opp noen punkter om hvordan en skal
oppføre seg timen før konkurransestart. Flere av de amerikanske eliteskytterne har fortalt om
sine rutiner i oppvarmingsperioden. Det som er interessant i denne sammenhengen er hvordan
de også varmer opp mentalt.
Leif Janson skriver:
Dette er første gangen jeg leser at amerikanerne varmer opp både fysisk og mentalt, og
samtlige av skytterne forteller om verdien av å ha en positiv tankegang. Blant andre Ed
Eliason har følgende rutine: Timen før konkurransen kontrollerer jeg utstyret, spenner opp buen, sjekker strengehøyde, nockhøyde, tiller og pilhylle. Jeg sjekker deretter alle pilenes nocker
og fjærer, ser etter om pilene er skadet på noen måte og sjekker nummerereringen på pilene.
Så går jeg fram til skytelinjen og sjekker ut
skiven jeg skal skyte
på, legger ned fotmerker og merker fotmerkene med nummeret
på skiven jeg skal skyte på slik at jeg ser
skivenummeret hver
gang jeg sjekker fotstillingen. Jeg finjusterer
fotstillingen ved å dra
Ed Eliason
opp buen med øynene
lukket og se opp igjen for å sjekke om retningen er bra etter at jeg har kommet opp i fullt drag.
Femten minutter før start begynner jeg oppvarming av musklene med strikk, og oppvarming av
hånden med tanke på slippet.
Ti minutter før start forsøker jeg å slappe av mentalt og ha en positiv holdning og så «skyter»
jeg 6-10 skudd mentalt. Med å skyte mentalt mener en at en i tankene skyter ett perfekt
skudd.
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Veien til OL, Tokyo 2020
Av Ragnhild Nordmelan
Sportssjef
Et av Bueskyttterforbundets mål er at vi skal være representert i hvert sommer-OL. OL er det
arrangementet som gir bueskyting best publisitet i media og er derfor viktig for blant annet
synlighet og motivasjon.
Veien til en OL-billett er lang og mulighetene for å vinne en kvoteplass er allerede fastsatt.
Når Norge har vunnet kvoteplasser, vil Bueskytterforbundet innstille skytter/skyttere. Olympiatoppen vil bestemme hvorvidt Norge skal sende utøvere og hvem som skal sendes. Det er i
tillegg satt krav fra IOC om at aktuelle skyttere må ha oppnådd bestemte poengsummer mellom første dag i verdensmesterskapet 2019 og til siste frist for påmelding. Kravet er 640 poeng for recurve herrer og 605 poeng for recurve damer, og må være oppnådd på konkurranser som er WA-registrert.
Kvoteplasser vinnes av de som oppnår høyest plassering etter elimineringsrundene (finaler),
enten som lag eller individuell plassering. Det er forhåndsbestemt hvilke konkurranser det kan
vinnes kvoteplasser i, hvor mange plasser som deles ut og hvordan de kan vinnes.
For Norge kan kvoteplasser vinnes på følgende konkurransearenaer:
x
x
x
x

90L¶V-Hertogenbosch i Nederland 10.06.19 - 16.06.19
European Games Minsk i Hviterussland 21.06.19 ± 30.06.19
EM, Antalya i Tyrkia 20.05.20-26.05.20
World Cup 2020 i Berlin (tid er ikke offentliggjort ennå)

For å kunne delta i European Games, må Norge vinne kvoteplasser. Første mulighet for å
vinne kvoteplasser her var under EM i Polen i august 2018. Her sørget Line Blomén Ridderstrøm for Norges første kvoteplass for damer. Andre og siste mulighet kommer i European
Grand Prix i Bucuresti, 10±13 April 2019.
Uttak til European Games vil foregå etter samme prosedyre som til OL, med innstilling fra
Bueskytterforbundet og vedtak i Olympiatoppen. Nå har Olympiatoppen signalisert til Bueskytterforbundet at de på grunn av store kostnader, sender kun kandidater som er aktuelle for
topp-plasseringer i Tokyo 2020, eller at dette er eneste direkte kvalifikasjonsmulighet for OL.

European Games setter også krav til oppnådd poengsum for deltager med
620 poeng for recurve herrer og 600 poeng for recurve damer. Poengsummen må være oppnådd mellom 27. august 2018 og 15. april 2018.
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Skjematisk oversikt over kvoteplasser:
Konkurranser
VM 2019

Antall
plasser
24

Individuelle

4

5 mix lag

5

Individuelle

3

EM -20

Individuelle

4

Asia

Individuelle

3

Amerika

Individuelle

3

Oseania

Individuelle

2

Afrika

Individuelle

1

WC kvalifisering -20

3 lag

9

Individuelle

1

Vertsland

Individuelle

3

Wild card plasser

Individuelle

2

Continental games

Sum plasser

12 12

Kvalifiseringsplasser
8 lag

64

Kommentarer

Et lag pr kontinent. For Europa:
European Games Minsk 2019
En plass fra hver av kontinentene:
Asia, Europa, Amerika. For Europa: European Games Minsk 2019

For land som har få muligheter til
deltagelse i OL, alle grener.

EM 3D i Gøteborg
Endre Vik Larsen

EM 3D i Gøteborg er over og det norske landslaget har vært hjemme en god uke. Totalt
sett har det vært god skyting av de norske skytterne.

Det var ingen som kom til noen medaljefinaler, men det var nære på for et par av skytterne.
De aller fleste klatret oppover på rangstigen etter skytingen i den nye finaleordningen. Dette
var en ny og spennende måte å kvalifisere seg til semifinalene.
Det var helt klart en fordel å kunne starte tidlig i kvalifiseringsduellene, da det var de dårligst
rangerte etter innledende runder som ble motstandere. Etterhvert som en skytter klatret i kvalifiseringen, ble også konkurransen mer utfordrende.
Resultatmessig endte det slik i de respektive klasser:
Compound herrer:
Eddie Øyen fikk 938 poeng totalt etter innledende runder og 21 plass. I finalen møtte han
Rickard Johansson fra Sverige. Og etter spennede skyting måtte Eddie se seg slått med kun
1 poeng. Stillingen endte 60-59 i svenskens favør. Dermed beholdt Eddie 21 plassen sin.
Barebow damer:
Nina Andrea Stranderholen fikk 663 poeng totalt etter innledende og 21 plass. Heldig med
sine 2 poeng til å komme med i finalene, skjøt hun eksemplarisk torsdag morgen under elimineringen! Første matchen vant hun over Triin Kent 37-31, andre matchen vant hun 42-36 over
Latviske Marina Rjabkova, tredje matchen vant hun med 1 poeng (50-49) over Elise Norest
fra Frankrike.
Fjerde matchen ble mot Virginie Chevrier fra Frankrike igjen, og den ble for tøff. Etter nok en
spennende match endte det da 48-38 i favør til franske Chevrier. Men, Nina klarte altså å
skyte seg fra en 21 plass og helt opp til 7 plass.
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Langbue herrer:
Stein Anzjøn fikk 692 poeng totalt etter innledende og 16 plass. Han var i god form på torsdags ettermiddagen og startet i matchen sin mot Kristaps Novads fra Latvia, her vant han
med ganske klar margin 49-36. Andre matchen til Stein var mot svenske Yngve Malmstrøm,
her tok Stein seieren før siste dyret var skutt og vant da tilslutt 50-41. Stein fortsetter med den
gode skytingen inn i tredje matchen mot italienske Giuliano Faletti hvor stillingen ender 48-34 i
favør til Stein.
Fjerde matchen ble mot russiske Mikhail Poddevalin, her ble det noen bom for Stein og endte
tilslutt på 45-26 i favør til Poddevalin. Men, Stein klarte altså å skytte seg helt opp til 8 plass.
Instinkt herrer:
Rolf Inge Bryne 754 poeng totalt etter innledende og 12 plass. Rolf Inge var også i toppform
torsdag ettermiddag og startet sin match mot svenske Lennart Karlsson, her vant han 42-37.
Neste matchen møtte han dansken Zibrandt Christensen, han fortsatte god skytingen og endte med 47-33.
I tredje matchen til Rolf Inge møtte han en ny danske, Frank Christiansen. Her lå han egentlig
godt ann, inntil han bommet på en canada-gås. Da endte det til slutt med seier til dansken, 52
-47. Rolf Inge skjøt seg da opp til 9 plass.
Instinkt damer:
Linda Cathrine Herud fikk 694 poeng totalt etter innledende og 3 plass.
Hilde Marie Haldorhamn fikk 614 poeng totalt etter innledende og 11 plass.
Linda og Hilde endte dessverre opp i samme pool og dermed ble det en potensiell norsk
match som nærmet seg. Hilde var lavest ranket av de 2 og gikk da først i gang med elimineringen, i sin første match møtte hun den spanske skytteren Patricia Irago Oconnor, her var det
ingen nåde for den spanske skytteren og Hilde vant 45-29. I neste match ble det tøff kamp
mot franske Laurence Vordy, men med 1 marginalt poeng tok Hilde seieren her også. Det
endte 53-52 til Hilde.
Dermed ble det det vi både håpet på og fryktet, Hilde VS Linda. Det var ikke lett å få med seg
hvordan scoren lå an underveis, det ble også et spennende øyeblikk hvor Hilde slapp pilen
millisekunder før Linda, så pilen til Linda traff Hilde sin og spratt ut igjen.
Linda fikk heldigvis sine 8 poeng for å ha ødelagt nocken på pilen til Hilde. Men til slutt var det
Hilde som tok seieren, stillingen endte 41-38 til Hilde.
Hilde fortsetter altså videre og møtte da regjerende verdens- og europamester, Heldis Zahlberger fra Østerike i kampen om å komme til semifinalen. Det var spennende skyting, men til
slutt trakk Zahlberger det lengste strået og stillingen vant med 44-36.
Hilde endte altså på en 5 plass og Linda på 10 plass.

Etter artikkelen følger reisebrev fra tre av deltakerne! Hyggelig lesning!
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Bærumstreffen 2018
Lørdag 27 oktober var det tid for den tradisjonsrike Bærumstreffen i Nadderudhallen.
Dette er et arrangement som har blitt arrangert så og si hvert år siden begynnelsen av åttitallet, og har i mange år vært det første store stevnet på Østlandet i innesesongen og har
som regel høyt antall deltagere. Der er mange skyttere som deltar på stevne for første gang
og dette fører ofte til at første halvdel av stevnet ofte tar litt lengre tid, mens andre halvdel
gjennomføres i bedre fart fordi de nye skytterne har kommet inn i rutinen med å skrive score
og de andre rutinene som en konkurranse innebærer.
Årets stevne var intet unntak, med litt lengre tid på avvikling av første omgang enn andre
omgang. Det var klubber som stilte med mange folk og det var totalt 66 påmeldte skyttere,
Sørumsand IF BS og Lillestrøm og Omegn BS stilte med 12 stykker til start, mens Ullensaker
hadde med seg ni skyttere.
John William Johnsen fra Lillestrøm og Omegn vant C1, mens det var Arve Mosand fra
Skreia IL BS som dro hjem seieren i R1, ett fattig poeng foran LIllestrøm-skytteren Simen
Skytterud Burhol. Terje Bøe fra Sandefjord BS vant Barebow1, mens Kristian Engen fra
Skreia vant Instinkt 1 og Knut Neergaard vant Langbue1.

Skytterne i aksjon i Nadderudhallen i helgen. Foto S. Lindberget
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ET SIDEBLIKK PÅ TINGET 2018
av Morten B. Wilmann
Årets ting startet på en litt uvanlig måte, da Tinget ble forelagt spørsmålet om lederen i ungdoms-utvalget (som har
en styreposisjon) skulle erstattes av et annet medlem av utvalget, ettersom lederen ikke lenger er tillitsvalgt (men
ansatt) i NBF. Dette ble godtatt selv om Tinget ikke fikk anledning til å diskutere det prinsipielle i avgjørelsen. Styret
har tross alt vararepresentanter og selv om lederen i et ungdomsutvalg har en fast plass, har han/hun rettigheter
utover ungdomsrelaterte saker. Selv om konklusjonen var grei nok, var presentasjonen ikke til stående.
Dessverre ble det tre klubber færre enn forventet, delvis pga sykdom og delvis fordi ikke alle plasser i landet har flust
med avganger og dermed er sårbare for endringer. Likevel samlet Tinget 93 delegater, herav mange nye ± noe som
burde love godt for norsk bueskyting i framtida.
Så ble det gjort en endring i saksrekkefølgen, og de første postene var regnskapene for 2016 og 2017 ± antakelig for
å få unna de mest kontroversielle sakene. Dette skyldtes ikke minst at Kontrollkomiteen anbefalte Tinget ikke å
godkjenne regnskapene, til tross for at de var helt riktige. Dette tok selvsagt Norges Idrettsforbund tak i, for hvis det
var rot i våre regnskaper ville forbundet bli satt under «administrasjon» og en god del midler (penger) ville for øvrig
gått fløyten. Men idretts-forbundet fant regnskapene helt i orden ± i tråd med tidligere år. Etter en lengre debatt,
delvis kommentert nedenfor, ble regnskapene godkjent av Tinget. Det var noen få blanke stemmer, men jeg år utfra
at det var ferske delegater som var litt forvirret av diskusjonen.
Som seg hør og bør fikk Kontrollkomiteen noen minutter i tillegg til sine rapporter (som de hadde vært svært flinke til
å sende ut til vår organisasjon og som nok skapte en del uro (som en av delegatene nevnte)). Dette har de ikke
lovmessig adgang til å gjøre; En kontrollkomite skal rapportere til Tinget og mellom Tingene kan de kommunisere
med Styret, som er høyeste myndighet i perioden.
Siden det ble gjort et poeng av det fra Kontrollkomiteen og spesielt noen klubber i Vestviken region, kan det være
gunstig å se litt på begrepet «åpenhet» (som disse mente ikke forelå i NBF).
Det motsatte av «åpenhet» er vel at forbundet skulle være «lukket», altså holde tilbake informasjon eller opplysninger (underforstått: lyssky aktivitet). Dette er helt uten substans, NBF er vel kanskje det forbundet som er mest åpent i
norsk idrett og alle får svar på sine relevante spørsmål. Det kan ta litt tid, fordi vi har en svært liten administrasjon, få
styremøter (av økonomiske grunner) eller fordi noen avklaringer er nødvendig før svaret foreligger.

I forhold til Tinget vil ofte ikke opplysningene være fullstendige, i forhold til det Tingets delegater ønsker å få svar på.
Da gis informasjon så langt det foreligger info tilgjengelig. Og så må Styret sørge for mer utfyllende informasjon ved
neste høve.
For øvrig står det faktisk også i Styrets rapport at man ikke er fornøyd med informasjons-formidlingen pga kapasitet.
Men en del tid gikk med fordi det kanskje ikke ble formidlet godt nok at NBF er forpliktet til å levere et regnskap satt
opp etter «norsk standard» (her setter man opp regnskapet med sammenslåtte beløp for type utgift), mens vi forholder oss til samme regnskap satt opp etter prosjekt, slik at f.eks. reiseutgifter blir fordelt der de «hører hjemme», slik
som på styremøteutgifter, deltakelse i de for-skjellige konkurranser/mesterskap, trenerkurs.
Det er det sistnevnte oppsett styret forholder seg til (og som budsjetteres) og som Tinget derfor burde forholde seg
til. Alle opplysningene forelå, men det er merkelig nok noen klubber Sør-Vest for Oslo som maser om dette på hvert
ting, til tross for at all informasjon foreligger. Og jeg må dog innrømme at jeg hadde sans for spørsmålet fra salen til
begrepet (i norsk standardoppsett) «Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege». Der var det én som følte behov for
EHKDQGOLQJRJVLGHQGHWEOHEUXNWJDQVNHP\HSHQJHU««'HWYDUQHVWHQOLWWV\QGnPnWWHIRUWHOOHDW1%)QRNLNNH
brukte fem flate øre på fysioterapi og lege, men at pengene ble benyttet til utenlands bistand i forbindelse med kursvirksomhet.
Det kunne for øvrig sies mye om en del innspill, men det er antakelig ikke verdt bryet (verken å skrive om eller lese
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om de mange feil). Men i mine 39 år som gen.sek. og ordstyrer ved flere Ting i andre særforbund, er det første gang
jeg har opplevd en kontrollkomite som har trodd at forbundet er til for dem istedenfor motsatt og som har ment at det
er de som «har rett» i motsetning til lovfortolkningen til NIF, en president med faglig revisjonsbakgrunn, og ansatt
offentlig revisor. Da kunne man lyttet litt bedre.
Men regnskapene ble selvsagt godkjent og Tinget fortsatte med en del innspill til Styrets rapport som denne gangen
ble kalt «Rikets tilstand». Man må vel kunne si at rapporten var temmelig ærlig, noe har vært svært bra og noe svært
GnUOLJ 3XVVLJQRNYDULQJHQWLQJODJWVNMXOSn«« 
Derimot sitter jeg på siden og undres over at Tinget klarer å bruke 15-20 minutter på en formulering om at våre
topputøvere, foruten å ha fått for dårlig oppfølging nok heller ikke har «forståelse for hva som er nødvendig satsing
for å nå internasjonalt toppnivå». Tja. Kanskje skriver jeg litt om topp-idrettssatsing en annen gang, og tar utgangspunkt i at Olympiatoppen faktisk ikke har en eneste norsk bueskytter på toppidrettslista si pr. dato. Men talentene har
vi jo, så vi krysser fingrene for en bedre satsing i alle ledd.
En litt mer formell betraktning. Det er levert en rapport fra Styret og så ber man om at denne endres? En rapport er
avgitt og skal vel egentlig verken endres eller «vedtas». Derimot bør man protokollere bemerkninger til rapporten,
det er jo representantenes både rett og plikt til å uttale seg.
Så gikk man over til strategi og handlingsplaner, det området som burde være det viktigste området, der man kan
prøve seg på litt kreativ tenking og se idretten vår mer i et fugleperspektiv. Presentasjonen ble ledet av 1. visepresident, Eva Thesen, og utfylt av Per Chr. Stensgård på dommer-området, Ragnhild Nordmelan på vegne av gruppa
som har arbeidet med «utviklingstrapp» (stegene som tas på veien mot toppidrett) og utviklingsansvarlig Endre VikLarsen vedr. «ren idrett» og mange andre utviklingsområder.
Etter innspillene ble det ganske stille i salen (foruten fortjent applaus for gjennomgangen). Kanskje fikk mange, og
ikke minst nye representanter, en aha-opplevelse vedr. de mange saksområder som er på gang og det omfattende
arbeidet som er nedlagt rundt strategien som det faktisk har vært jobbet hardt med. Jeg kan i farten ikke huske at det
kom noen ytterligere innspill fra salen.
Og da kunne jo Tinget konsentrere seg igjen om de bitte små og nære tingene, mange av dem dessverre uten perspektiver. Og her er selvsagt uttak til representasjon viktig (som alltid), men å legge to år gamle resultater som grunn
for uttak og satsing i en verden der flere og flere land satser stort på toppidretten sin, det må jo være å gå med
ryggen først inn i framtida. I mitt hode (virker fortsatt) har jeg Bård Nesteng, vår klare ener i recurve gjennom flere år.
I større mesterskap har han de seneste årene skutt ca. 1325/770 p. hver gang i innledningen av mesterskapet; dette
har vært hans nivå. For hvert mesterskap falt plasseringen (med samme resultat) med ca. 10 plasser pr. mesterskap.
%nUGKDUY UWOLNHJRGPHQYHUGHQJnUYLGHUH«
Tønsberg & OB vant kampen om NM Innendørs i 2020 etter en glimrende presentasjon. Hvis mesterskapet følger i
samme spor, kan vi alle glede oss.
Gjennomgåelse av de mange forslag tok som vanlig tid, og her synes jeg nok at både Styret og ordstyrer burde
fornemmet at vi lå dårlig an i tid, med det triste resultat til slutt at mange representanter måtte reise hjem før alle
valgene ble unnagjort.
Til forslagene;
Ungdomsutvalget ble utvidet som ventet til fem medlemmer (det eneste forslaget som ble enstemmig vedtatt?)
Det ble som ventet til slutt stor samstemmighet om å utvide klassestrukturen for langbue og instinkt med en klasse 2
YDUYHODOOHUHGHYHGWDWWDY6W\UHW«"
Så ble det en større debatt knyttet til kravet til opphold for utlendinger før deltakelse i NM, muligheter for norsk rekord
og deltakelse på norsk representasjonslag. Det lå i kortene at kravet ville bli redusert til 12 mnd (fra tidligere 3 år),
men her synes jeg Tinget kludret det hele noe til ved å støtte Sandefjord BS forslag om å knytte det opp mot «siste
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sesong» - i praksis altså 6 mnd. Jeg håper våre bedre skyttere er like blide om en utenlands toppskytter tar noen
PnQHGHUIULL1RUJHRJWDUGHIOHVWHUHNRUGHUNRQJHSRNDORJODQGVODJVSODVV«'HWNDQIDNWLVNY UHHQDNWXHOO
problemstilling.
Så fikk vi en artig diskusjon om kvinner og 90-metersskyting, for her ønsket Tinget også at det skulle kunne settes
rekorder, og da blir det jo sammenlagtrekorder også fordi runden blir annerledes enn den sedvanlige damerunden.
Så der gikk det også noen minutter på en runde som knapt skytes mer.
En lengre diskusjon ± og med mange endringsforslag ± ble knyttet opp mot forslag omkring premiering i NM (antall
deltakere, pokaler bare til dem på seierspallen etc.). Tenk om man først kunne tatt opp prinsippene og dermed sluppet endeløse detaljdiskusjoner. Nå ble det dog ingen endringer på dagens praksis, så fortsatt kan man se fram til
seiersseremonier og premiering som tar sin tid.
Et forslag om rekorder i mix lag (i alle divisjoner) ble vedtatt, men det gjorde også et tilleggsforslag om at dette burde
også gjelde de vanlige rekordene (3-manns lag), basert på ett eneste aktuelt tilfelle på 20 år. La oss tenke oss en
klubb har fire gode skyttere, en av dem er en dame. Klubben setter lagrekord med de tre herrene (X,Y og Z). Men så
skyter damen bedre enn en av dem; da skal man nå notere norsk rekord for skytter X,Y og Damen, og siden man har
fått mix lag, så setter X og Damen også rekord. Alt dette skjer da i samme konkurranse og man får 8 rekordholdere
SnVDPPHSRHQJVXP1nWURUMRYLVVWQRNGHIOHVWHDW1%)¶VDGPLQLVWUDVMRQLNNHKDUQRHnJM¡UHPHQGHWWHVNDODOWVn
registreres, diplomer skal skrives og sendes ut. Eksempelet blir enda morsommere om klubben skulle ha tre gode
GDPHURJVn«
Flytter vi fokus over til 3D, vedtok Tinget at i lagkonkurransen skulle et lag bestå av en bue med sikte og to buer uten
sikte. Et lite gjennomtenkt forslag, fordi nå vil alle lag, som har en mulighet til det, stille med én compoundskytter og
én barebowskytter. Andre kombinasjoner kan gjerne delta, men de har lite mulighet i konkurransen.
Til slutt blant forslagene jeg nevner (men godt kunne vært foruten) var et forslag om at presidenten ikke skulle være
medlem av Sportsutvalget. La meg innledningsvis nevne at noen organisasjoner har forbud mot negative forslag
(forslag skal være konstruktive). Så registrerer jeg altså at Tinget, som er det overordnede organ og som skal konsentrere seg om de store linjer og rammeverk, forteller hva et enkelt styremedlem skal og bør gjøre. Man kan pakke
inn forslag i fine vendinger, men det var vel klart for mange at dette handlet om den nåværende presidenten personlig. Og så vet man ikke hva Sportsutvalget er; Sportsutvalget er ikke valgt av Tinget, dette er et utvalg som Styret
selv nedsetter for å organisere denne viktige del av Styrets eget arbeid. Man kan si at Sportsutvalget =
Styret hvor man også har innhentet noe ekspertise. I forslaget innledes begrunnelsen med følgende setning: Dette er
to så viktige verv at de må være adskilt for å sikre integriteten til begge stillingene. Og tar jeg ikke helt feil, så fulgte
Sandefjord BS opp med at man må unngå at presidenten sitter på begge sider av bordet??? Hvilken integritet og
hvilket bord snakkes det om? Dette er til de grader bomskudd. Dette er ikke de eller oss, eller gjenstand for forhandlinger utover den diskusjonen som følger i Styret når en rapport foreligger.
Budsjettene sier jeg ikke så mye om. På mange vis er NBF bundet på hender og føtter fra NIF sin side (og verre blir
det vel). Nevner bare at ungdomssatsingen fikk økte rammer som om nødvendig belastes egenkapitalen.
Valgene ser man alltid fram mot en viss forventning. Fast plass (2 år) i Styret ble det på Oda Beer Mølslett som ble
valgt som ny leder av Ungdomsutvalget. Eva C. Thesen ble klappet inn uten motkandidat på 1. visepresidentplass
(gjenvalg). For øvrig ble det mye nytt idet mange tidligere medlemmer valgte å trekke seg. Det ble såkalt
«kampvotering» om plassene i Styret, der Per Chr. Stensgård og Marius Halvorsen, og Stine Nygård som fikk 2 år
(etter Anette Taksdal som trakk seg midt i sin periode), ble valgt.
Jan Askeland tapte kampvoteringen, men «gikk ned med flagget til topps». Han har gjort en kjempejobb innenfor
trenerutviklingen, noe jeg håper han vil fortsette med selv uten en styreplass.
Varamedlemmer ble valgt i hht valgkomiteens innstilling, og jeg regner med at Svein Nikolaisen, Rune Edvardsen og
Tine Thidemann Sørli er innstilt på å bruke mye av sin tid innenfor vårt sentrale ledd.

26
26

Jeg går ut fra at Styret og komiteer vil bli behørig omtalt på våre forskjellige informasjonsplattformer, så jeg nevner
bare at Kontrollkomite og varamedlemmer ble erstattet. Men det blir vel litt mer fred å få for Styret med en komite
som nok vil gjøre jobben sin, men som holder seg til det den faktisk skal gjøre.
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GigaScan™
Scan-Based Inspection Systems
Vi har utviklet et spesielt kamera-basert system for
geometrisk måling og skanning av fri form.
Systemet er ofte både bedre og langt billigere enn
andre systemer for 3D måling og 3D skanning .
Egner seg like godt for store ting man ikke får inn i
en målamaskin, som små ting med avansert geometri.
Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software ,
men er ikke låst til den...
Ta kontakt for demo og tilbud .
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