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1. ÅPNING 

 

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

delegater og gjester velkommen, og med ønske om et fruktbart og fremtidsrettet Ting. 

 

«Historien til NBF ligger nedfelt i tidligere tingdokumenter, og historien må man ha samtidig 

som man ser fremover. 

Hyggelig å se så mange unge delegater, med ønske om å se enda flere til de neste tingene. 

NBF har lagt bak en aktiv tingperiode, med økning i antall konkurranser og deltakelsen der, 

økning i antall medlemmer og klubber. Noe som bl.a. skyldes satsingen på klubb og ungdom 

fra NBFs side. 

Det har vært avholdt to store ungdomssamlinger i perioden, samt ungdomsleker med SFA.  

Disse har vær svært vellykket. 

 

I perioden har det også vært mange gode sportslige resultater: 

Aug. 14  - Runa Grydeland sølv compound jr. i VM 

Sept 15 -  Iris Finnøy bronse i instinktiv.  Norge tok lagsølv i samme mesterskap 

Mars 15 – Europeisk GP, det norske laget tok første plass i compound 

Juli 15 – Europeisk ungdomscup Mads Haugseth tok 2. plass 

VM 3D 15 - Gull til Per Ivar Pahlm  

EM Felt 15 - Njål Åmås fikk sølv i compound herrer. 

Forbundets Norgescup har vært under utvikling i perioden. 

Resultatservice er nå på nett og under konkurranser, så det er en økende profesjonalitet ute i 

vårt miljø. 

Utvikling av ny trenerutdanning er gjort, med aktivitetsleder, Trener 1 og Trener 2 i henhold 

til. NIF sin  Trenerløype. 

Styret har gjennomført en strategiprosess i perioden. 

På økonomisiden så er det kommet inn økte midler fra NIF via post 3 (ungdom og 

kompetanse) 

Bingovirksomhet de to siste år som fortsatt gir forbundet brukbare inntekter. 

Ny innkjøpsavtale med ny leverandør på landslagsbekledning.  Klubber kan knytte seg opp 

mot denne avtalen.» 

 

Presidenten ønsket så delegatene et godt ting før han overlot ordet til NIFs representant,  

Guri Ramtoft, som ønsket å overbringe en hilsen fra NIF. 

 

Hun takket for invitasjonen til forbundstinget. 

Forbundtinget er NBFs øverste organ, og hun ønsket å takke alle som er tilstede med at de 

bruker tid på tinget.  NBF er et organ som skal sørge for at alle medlemmer får dekket sine 



behov lokalt.  Delegatene er limet i sine lokalmiljø, og de som skaper mye aktivitet rundt om i 

hele landet. Hun ønsket å sette fokus på idrettens ungdomsår 2016, og var glad over å se så 

mange unge representanter til stede på tinget.  Hun takket dem for at de stiller opp, og de 

eldre for å ta med seg de unge – det er de som skal ta over organisasjonen i fremtiden. 

Ungdoms OL – svært positivt med deltakelse av ungdom! 

Norsk idrett er heldig.  Man har kun ett idrettsstyre for hele idretten (para, ol, døve, etc) med 

alle medlemmer under der.  Andre nasjoner er splittet opp med flere styrer. 

Men selv med ett styre, så er det mange saker og ting som må følges opp.  Og den siste tiden 

har det som de aller fleste nå vet, vært et presset idrettsstyre ift. åpenhet i norsk idrett. 

Idrettsstyret ønsker at det skal være åpent, dvs. tok et valg på det, dagen før NBFs ting. 

Alt skal kunne gjennomgås. 

Andre viktige saker der idrettsstyret ønsker hjelp fra alle: 

-Norsk Tipping (enerettsmodellen for spill). 

Norge har lavest prosentandel av spilleavhengige i hele verden, pga. enerettsmodellen. 

NIF stoppet sin automatinntekter, fordi man er en verdibasert organisasjon. 

Norsk Tipping deler ut 5 mrd. (Idretten mottar 64% av disse – 2,64 mrd). 

For NBF er dette forbundets største sponsor. Og NIF ser utfordringer med andre spillselskap i 

utlandet som hele tiden markedsfører seg i media. 

NIF jobber også for å få midler over statsbudsjettet i fremtiden. 

NIF trenger gode partnere, også NBF. 

Hun syntes det er positivt at NBF har fått så gode resultater, og har vokst de siste år, og hun 

gledet seg til tingbehandlingen, og å følge opp forbundet videre de neste 3 år. 

Hun avsluttet med å ønske tinget lykke til. 

 

 

2. GODKJENNING AV INNKALLING TIL TINGET 

 

Godkjent 

 

Presidenten erklærte deretter Tinget for lovlig satt.  

 

 

3. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER 

 

Alle fullmakter godkjent.  

 

Steinar Risinggård   Fung.president 

Sigmund Lindberget   Visepresident 

Ken H. Tesaker   Styremedlem 

Eva Thesen    Styremedlem 

Tommy Figved   Styremedlem 

Eva T. Width    Styremedlem 

Ronny Edvardsen   Fung.styremedlem 

 

Akershus/Oslo Buesk.krets  Svein O. Sjøtun 

Bueskytterregion Midt-Norge Hugo Beer-Johansen 

Nordland Bueskytterkrets  Geir Klingenberg 

Bueskytterregion Sør-Vest         Paul H. Paulsen 

Bueskytterregion Vestlandet        Øystein Tøsdal 

Vestviken Bueskytterregion          Bjørn Omholt 



Troms Bueskytterkrets  Arnt M. Eriksen 

Østfold Bueskytterkrets  Jan E. Ellingsen 

                      

Akkerhaugen BSK   Jarle B. Flathus 

Askim BK    Ole P. Willassen 

       Lisa Michaelsen     (ankom senere) 

Bergen BS    Ole J. Holte   

        Linn Bastiansen 

Bodø BF    Ole-H. Iversen 

     Hege Rasmussen 

Drammen BS    Bjørn O. Fjeldhaug 

     Linn L. Fjeldheim 

     Gudveig Jacobsen 

Fana BK    Bjørn-Cato Knutsen 

Finstadbru BS    Rolf Østvold 

                            Jan E. Granli 

Fløya IL                           Eirik Fredriksen 

Fredrikstad BS   Fred A. Gjelseth 

     Maria Gulland 

Fredrikstad HIL   Rune Edvardsen 

Førde BK    Jan R. Sekkelsten 

Gjesdalbuane    Annmereth Nicklasson 

     Raine Nicklasson    

Grenland BS    Brigitte Brueland 

Hardanger BK    Terje Strømmen 

                                     Kjersti Strømmen 

Harstad BS    Knut Wegner 

     Jens Christensen 

     Anne Frovåg 

Harøy BL    Iris Finnøy 

     Per K. Bang 

H.E.G IL    Olav Bukkvoll 

Horten BS    Hans Helland 

       Kjerstin Sjøblom 

Hvaler IL    Inger F. Edvardsen 

Klepp BK    Gunnar Fykse 

     Anette B. Taksdal 

     Stein Anzjøn 

Kristiansand BS        Berit Nordskag 

     Wiggo Nordskag 

Larvik BS    Marius Halvorsen 

     Heidi Bjelland 

     Vigdis S. Gjone 

Laugen BK    Kristin Hagerup 

     Odd Lillesæter 

Lillehammer BK   Pål Messenlien 

                                      Laura Schiele 

Lillestrøm & OB   Roar Jystad   

      Per Chr. Stensgård 

     June Svensen 



Lyngdal BS    Jon K. Bækkelund 

Moss BS             Ivar Budalen 

     Line C. Kivijervi    

     Jarle Vestlund 

Oslo BS    George Refseth 

     Eirin Beenberg 

     Nicolai Eckhoff 

Sandefjord BS    Inger M. Bøe    

     Morten Bøe 

     Johny Sandbæk 

Skreia IL    Tom Martinsen 

Stavanger BS    Anders Faugstad 

     Lotte Albertsen 

     Katrine Hillestad 

SK Stoksund    Linn M. Rosø 

Sverresborg BS   Dag O. Prestegarden 

     Stian Spildrejorde 

        Torbjørn Gustafson 

Sørfold BK    Christian Karlsen  

Tinden BK    Sissel Storelv 

     Walter Johansen 

     Kristoffer Nikolaisen 

Tustna IL    Oda Mølslett 

                                     Øystein Nergård 

Tønsberg & OB   Trym Isnes 

     Ragnar Evensen 

SK Vidar    Eivind Lie 

     Eddie Øyen 

Vigra IL    Olger A. Synnes 

                                      Tormod Roth 

Ullensaker BK   Pål Vik-Strandli 

                                   Hedvig Vik-Strandli                   

     Trond G. Leifsen 

IL Yrjar    John O. Stranden 

Ørnes IL                         Bente F. Kristensen 

Ørje IL    Jon I. Nesset 

Ås BS     Kristin Davies 

     Robert S. Landskaug 

 

Oppropet ga 99 stemmeberettigede 

 

 

I tillegg var følgende til stede: 

 

Norulf Åmås     NBF’s kontrollkomite 

Jon A. Storelv    NBF’s valgkomite 

Endre Vik-Larsen    NBF’s ungdomsutvalg 

Vigdis Fjeldstad   tellekorps (forslag) 

Nina Gundersen   tellekorps (forslag) 

Per E. Bolstad    Dirigent  (forslag) 



Guri Ramtoft    NIF’s representant 

Morten B. Wilmann   NBF’s generalsekretær 

Jan R. Skyttesæter   NBF’s utviklingsansvarlig 

Stephen Smithurst   NBF’s administrasjon 

 

 

 

4. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆRER OG TO  

REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.   
 

Dirigent ble:       Per E. Bolstad 

 

Sekretærer ble:       Morten B. Wilmann 

       Stephen Smithurst     

 

Til å undertegne protokollen ble valgt:  Eva Therese Width 

       Ronny Edvardsen 

 

        

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,       

HERUNDER VALG AV TELLEKORPS 

 

 

Akkerhaugen BK ønsket at NBFs ting la frem en resolusjon til NIF etter tinget. 

Forslag om at denne tas opp på sakslisten etter forslagene. 

 

Forslaget om at behandling av resolusjonen ble lagt til sakslisten, etter forslagene – 

punkt 11 b)  - ble enstemmig godkjent. 

 

Bjørn Omholt, Vestviken BR:  

 

Iht. § 17, punkt 7 i NBFs lov skal tinget behandle eventuelle kontingenter og avgifter 

Dette står ikke på sakslisten og må opp. 

Så ønsket han å minne delegatene på begreper i sakslisten – NBF, forbundet, tinget osv. 

At man passer på rett bruk av disse. 

 

Tinget vedtok at sakslisten skulle påføres et punkt 7 a), behandling av kontingenter og 

avgifter. 

  

Sakslisten med de ovennevnte forslag og tilføyelser, samt forretningsordenen ble så 

godkjent.  

 

Følgende tellekorps ble valgt:   Norulf Åmås 

       Nina Gundersen 

       Vigdis Fjeldstad 

 
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Morten Wilmann, Vigdis Gjone, Roar Jystad, Johny Sandbæk 

 

 



6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2014/2015. 
 

Beretningen for 2014/2015 ble gjennomgått punkt for punkt med følgende 

bemerkninger/kommentarer, og deretter tatt til etterretning av et enstemmig Ting; 

 

Side 08: Under internasjonale tillitsverv pr 31/12-15: 

  Det var et ønske om å inkludere honorære tillitsverv: 

  World Archery Honorary 1st Vice President Paul Paulsen 

 

  Under Medlemsbevegelsen: 

  En ny klubb manglet i oversikten: Ytre Nordfjord Bueskytterklubb 

 

Side 09: Under Norges Idrettsforbund: 

Gen.sek. opplyste at NBF blir vurdert i forhold til NIF’s verdigrunnlag årlig og 

får topp score som medfører betydelig økonomi innen post 3 (ungdom og 

kompetanse) – ca. 1,1 mill. i 2015.   

 

Side 10: Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og Særforbundsalliansen (SFA): 

Det ble en opplysningsrunde knyttet til arbeid vedr. idrettshaller og 

tippemidler.  

 

Side 11: Representasjonsavtale:   

  Selve avtalen ble kopiert opp og gjennomgått.  Også lagledere må undertegne  

                       avtale. 

 

  Toppidrett: 

                        Sigmund Lindberget (sportssjef) utdypet begrep og utfordringer innen 

                        toppidretten. 

 

Side 15: Facebook:   

 Det ble uttrykt et savn knyttet til at mye av resultatinformasjon og informasjon 

fra internasjonale mesterskap som legges ut på facebook, også burde komme 

                        på forbundets hjemmeside, ikke minst fordi det er herfra presse og media 

henter sin informasjon. 

                       Man vil se på muligheten for en automatisk kobling her. 

 

Side 21: Dommerstatistikk: 

 Heidi Bjelland og Stig Evensen hadde to dommeroppdrag hver i 2015 (ikke én 

som det står).  Også Hans Helland pekte på mangler. 

                        Gen.sek. opplyste at disse tabellene hentes fra dommerrapporter og at det kan 

oppstå unøyaktigheter.  Det viktigste er at det registreres aktivitet på dommere 

                        som har vært aktive. 

 

Side 38: Norgesmestere og medaljevinnere 2015, NM innendørs, Recurve herrer 50 

 Jan Harald Karlsen representerte Sørfold BK, og ikke Sandefjord BS 

Side 42: Norgesmestere og medaljevinnere 2015, NM jakt, Compound herrer: 

 Mats Inge Smørdal Ericsson representerte Klepp BS, og ikke Lillestrøm. 

 Atle Helland, Bergen BS ble nummer 3 i samme klasse, ikke nr. 2. 

 



Følgende hadde ordet til beretningen: Jan R. Sekkelsten, Paul Paulsen, Morten Wilmann, Bjørn 

Omholt, Johny Sandbæk, Ole-H. Iversen, Steinar Risinggård, Rune Edvardsen, Ronny Edvardsen, Ken 

H. Tesaker, Vigdis Gjone, Sigmund Lindberget, Jan E. Ellingsen, Heidi Bjelland, Hans Helland, 

Norulf Åmås, Jon Arne Storelv  

 

 

7a. KONTINGENTER 

 

NBF har to årlige avgifter. 

Nye klubber, yngre enn 3 år, betaler ingen avgift før det 3. året. 

 

1. Administrasjonsavgift  

 

1-30 medlemmer  kr. 500,- 

31-60 medlemmer   kr. 1.000,- 

61 medlemmer og over  kr. 1.500,- 

 

2. Aktivitetsavgift: 

Telling av konkurransedeltakere i perioden 1/10-30/9.  Faktureres året etter. 

Kr. 200,- pr. deltaker pr. klubb. 

 

Rådgivende forslag om at klubbene bør ha råd til økte avgifter, ble votert over og ga et  

flertall på 53 stemmer mot 35 stemmer. 

 

Det ble bestemt at diskusjon på avgiftsstørrelser tas under budsjettbehandlingen. 

 

 
Følgende hadde ordet i denne saken: Bjørn Omholt, Morten Wilmann, Jan E. Ellingsen, Paul Paulsen  

 

 

7b. KOMITERAPPORTER 

 

Rapportene ble godkjent uten kommentarer. 

 

 

 

8. MELDING OM ELITESATSING/RAMMER FOR UK 

 

Forbundsstyret ønsket så å gi tinget informasjon om det man mener er grunnleggende 

forutsetninger for en elitesatsing, og få tilslutning til en strategi for fremtidig satsing. 

Dette er en videreføring av tidligere melding fra 2014. 

 

Elitesatsing: 

Det kom kommentarer på at denne var lite fremtidsrettet, og basert på eldre versjoner av 

meldingen.   Dette ble besvart med at denne Elitemeldingen var av beskrivende natur, og ikke 

en konkret melding om satsing, som man vil komme tilbake til i strategidebatten senere.  

 

Uttaksprosedyrer: 

Gen.sek. redegjorde i grove trekk hva som er nytt i UK’s prosedyrer, i det vesentlige som 

følge av de regionale møtene om framtidig strategi. 



 

Melding om elitesatsing samt prinsipper ved uttak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Ken H. Tesaker, Bjørn Omholt, Morten Wilmann  

 

 

9. TILDELING AV NM 

 

2017: 

NM innendørs       - Lillestrøm og Omegn BS     

NM skive           -    Fredrikstad BS 

NM jakt        -    ingen søkere 

NM felt  - ingen søkere 

 

 

2018: 

NM innendørs       - Sandefjord BS og Vigra IL 

NM skive           -    Fredrikstad BS 

NM jakt        -    ingen søkere 

NM felt  - ingen søkere 

 

Begge søkere av NM innendørs 2018 fikk presentere sine søknader.   

 

Avstemming:  

Sandefjord:   24  stemmer     

Vigra:   69  stemmer 

  

Vedtak: Vigra IL blir arrangør av NM innendørs 2018 

De øvrige NM søkere 2017 og 2018 ble også godkjent av tinget.  

 

Det ble ellers en generell oppfordring om søknader til mesterskapene  i jakt og felt.  

 
Følgende hadde ordet: Morten Wilmann, Tormod Roth, Hugo Beer-Johansen, Kristoffer Nikolaisen, 

Olger A. Synnes, Pål Vik-Strandli  

 

 

10. STRATEGIPLAN 

 
Eva C. Thesen ga en presentasjon av forbundets strategiplan som ble påbegynt høsten 2013, 

og senere fulgt opp av Tinget 2014  med  visjon og tre innsatsområder som etter hvert skal 

lede frem til en handlingsplan.  Handlingsplanen skal utvikles i samarbeid med klubber og 

kretser/regioner frem mot tinget 2018 og presenteres der. 

Dette er alles strategiplan, klubb, krets/region, forbund.. 

Hun gikk så igjennom planen: 

 

 

 

 



1.Mestring og sportslig utvikling. 

 

a) 

Elitetrener – spørreundersøkelsen viste at det var et flertall for det. 

Her må det komme inn ting som tidsomfang, gjøremål, finansiering. 

b)  

Hvordan kan klubbene legge til rette for utøvere med funksjonsnedsettelse. 

Hvordan kan NBF kanalisere økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubbene. 

c) 

Hvordan gå videre med internasjonal deltakelse for de som har noe å hente (topplasseringer, 

eller læringseffekt) 

Hvordan gå videre med organisering av tiltak for skyttere som satser og har potensial. 

Hvordan definere krets- og regionsansvar i prosessen. 

 

 

2.Smarte og synlige arrangementer. 

 

a) 

NM arrangementene skal videreutvikles med større tilnærming til det internasjonale 

regelverket; herunder mediestrategi, finaleskyting og streaming (filmopptak for nettet) 

b) 

Norgescup – utvikling og gjennomføring av denne. 

c) 

Arrangement av internasjonale stevner i Norge?   

d) 

NBF skal ha som mål at det skal være ikke-skytende dommere på alle våre stevner. 

 

 

3.Smart organisasjon. 

 

a)  

Hvilken forventning har man til krets- og regionsleddet.  (Hva kan gjøres bedre)? 

- Det regionale styret bør bestå av personer som ikke har sentrale verv i egne klubber. 

- Det bør arbeides for at hver region/krets skal ha minst én trener med Trener 2-kompetanse. 

b) 

Det bør lages ramme- og stillingsinstruks og retningslinjer for hvert arbeidsområde i NBF’s 

styre.  Valgkomiteen bør finne kandidater til de forskjellige posisjoner i tråd med arbeids- 

oppgavene. 

c) 

Det utvikles en mediestrategi der man avklarer rollene til Buestikka, Hjemmesiden og NBF’s 

synlighet i sosiale medier. 

d) 

Alle klubber bør ha minst én ungdom under 25 år med i styret. 

e) 

Det må legges til rette for at hver klubb skal ha minst én trener med Trener 1-kompetanse. 

 

 

 

 

 



Det var bred oppslutning om strategien og det noteres følgende innspill: 

 

-Det ble pekt på at man må få strategielementene nedfelt i en Handlingsplan 

-Fin utvikling på ungdomssektoren.   Det var ønske om å tallfeste dette. Ved siste telling av 

 konkurransedeltakere, var 30 % ungdom. 

-På grunn av mange små organisasjonsledd kan det være krevende å finne personer til 

 tillitsverv på krets/regionsledd som ikke samtidig er involvert i egen klubb. 

-Vi trenger flere trenerkurs for å kunne følge opp planen. 

-Ansettelse elitetrener: Tro på at dette løser mange problemer på elitenivået, samtidig ble det 

 pekt på at denne biten av planen er svært kompleks; må bl.a. ha aktuelle eliteskyttere og det 

 krever kompetanse i klubber og kretser/regioner. 

 Økonomien vil være en utfordring her – ikke bare knyttet til elitetreneren.   

 

Tinget ga styret fullmakt til å fortsette jobben med å utvikle denne strategiplanen 

videre. 

 
Følgende hadde ordet: Eva Thesen, Bjørn Omholt, Ole-H. Iversen, Vigdis Gjone, Paul Paulsen, Inger 

F. Edvardsen, Ken H. Tesaker, Hugo Beer-Johansen, Morten Wilmann 

 

 

11.  FORSLAG 

 

De innkomne forslag til Tinget 2016 er forelagt NBF’s Lovutvalg til gjennomsyn.   

Generelt bemerker Lovutvalget at en rekke forslag ikke har noen henvisning til 

regelverket og har foreslått for Styret at forslagsskjemaene har en egen rubrikk for 

dette for framtida. 

Forslag nr. 1 til og med forslag nr. 14 er lovforslag og betinger 2/3 av avgitte stemmer 

for å bli vedtatt. 

Endringer i NBF’s Lover er først gyldige etter godkjenning av Norges Idrettsforbund. 

                               

                                                    ##### 

 
Generelt til angivingen av stemmetall vedr. forslagene.    I de fleste tilfellene ble ikke 

stemmetallene vedr. forslagene tellet, eller bare delvis tellet. 

Der uttrykket «overveldende flertall» er benyttet, innebærer dette at flertallet utgjør mellom 

70 og 85 stemmer, mens mindretallet utgjør mellom 10 og 25 stemmer som norm, der det er 

tatt høyde for at noen stemmer ikke er avgitt. 

 

                                                            ###### 

 

Forslag nr. 1 – Fra Lovutvalget 
 

NBF’s Lov oppdateres i henhold til vedtak på Idrettstinget 2015 om endringer i 

lovnormen for Særforbund. 

 

 

 

Forslaget enstemmig vedtatt  

 

 



Forslag nr. 2 – Fra Lovutvalget 

 
Tinget gir Forbundsstyret fullmakt til å justere våre lover i henhold til endringer i NIF 

sin lovnorm for Særforbund. 

 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Morten Wilmann, Roar Jystad 

 

 

 

Forslag nr. 3 – Fra Forbundsstyret 
 

Endring av NBF’s Lov §17, pkt. 11  (Valg) 

 

Loven endres slik at det skal velges President, 2 visepresidenter, 3 styremedlemmer og 3 

vara-medlemmer, og i tillegg inngår lederen av Ungdomsutvalget som styrets 7. medlem. 

 

Begrunnelse: 

Styret ønsker å fremheve betydningen av ungdomssatsingen gjennom å gi utvalgets leder fulle 

rettigheter som styremedlem.  Man er av den oppfatning at antall styremedlemmer bør forbli 

det samme som tidligere. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

 

 

Forslag nr. 4 -  Fra Ungdomsutvalget 

 
Leder i Ungdomsutvalget har stemmerett i forbundsstyret 

 

 

Forslaget ble ikke behandlet, da forslag 3 ble vedtatt. 

 

 

 

Forslag nr. 5 -  Fra Ungdomsutvalget 

 
Alle representanter fra Ungdomsutvalget stiller med stemmerett på Tinget. 

 

Forslaget ble trukket. 

 
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt 

 

 



 

Forslag nr. 6 -  Fra Forbundsstyret 
 

Endring av  NBF’s Lov § 17, pkt. 11 F  (Valg) 

 

Ungdomsutvalget velges med leder og to medlemmer.  Ved valget kan ingen av 

Ungdomsutvalgets medlemmer være mer enn 25 år. 

 

Begrunnelse: 

Selv om forslaget kan «stå for seg selv», er det også en følge av forslag nr. 3 ovenfor, og 

derfor bør utvalgets leder velges særskilt. Man ønsker også å lovfeste at ingen av 

Ungdomsutvalgets medlemmer skal være mer enn 25 år ved valget, slik at utvalgets 

alderskategori stemmer bedre overens med den gruppen utvalget er ment å representere. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag nr. 7 – Fra Forbundsstyret 

 
Endring av NBF’s Lov § 17, pkt. 11 (Valg) 

 

Varamedlemmer til Styret velges for 2 år. 

 

Begrunnelse: 

Styret mener at rekrutteringen til styreverv vil bli forenklet ved at varamedlemmer bare 

forplikter seg for 2 år.  Selv om varamedlemmer gis oppgaver i likhet med ordinære 

styremedlemmer, vil det for mange også arte seg som en «prøveperiode» i forhold til et 

generelt styreverv. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag nr. 8 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Endring av NBF’s Lov § 14 

Tingdeltakere som påmeldes Tinget må oppfylle følgende krav; 

Ved to eller flere deltakere skal det være minimum en fra hvert kjønn 

Ved to eller flere deltakere skal det være minimum en under 30 år 

 
 

Forslaget falt mot 3 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli 

 

 

 

 



Forslag nr. 9 – Fra Ungdomsutvalget 
 

Alle klubber kan stille med én ungdomsrepresentant (15-26 år) med stemmerett i tillegg 

til vanlige representanter. 

 

 

Forslaget ble trukket. 

  

 

 

Forslag nr. 10 – Fra Vestviken Bueskytterregion 
 

Det opprettes en Etisk Komite.   Den består av tre medlemmer og et varamedlem.    

Komiteen skal være en støttespiller for styret i etiske saker.  Komiteen kan på eget 

initiativ komme med råd til NBF-styret.   Komiteen skal rådspørres i disiplinærsaker, og 

få kopi av alle rapporter etter representasjon.   Komiteen skal også få tilgang på alle 

dokumenter de forespør.  Komiteen velges på Tinget for én periode av gangen. 

 

 

Etter en lengre debatt ble det stemt over et prinsippforslag om det bør opprettes en  

Etisk Komite. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 

  
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Eva Thesen, Vigdis Gjone, Johny Sandbæk, Heidi Bjelland, Ken 

H. Tesaker, Svein O. Sjøtun, Inger F. Edvardsen, Morten Wilmann, Eva T. Width, Lotte Albertsen, 

Guri Ramtoft, Paul Paulsen, Steinar Risinggård, Roar Jystad 

 

 

 

Forslag nr. 11 – Fra Larvik Bueskyttere 
 

Uttakskomiteen skal velges direkte av Tinget.  Det bør være 5 medlemmer. 

 

 

Forslaget ble trukket. 

 
Følgende hadde ordet: Marius Halvorsen, Hugo Beer-Johansen 

 

 

 

Forslag nr. 12 – Fra Larvik Bueskyttere 

 
Medlemmer i Sportsutvalget skal velges direkte av Tinget.  Det bør være 5 medlemmer. 

 

 

Forslaget ble trukket. 

 

 



Forslag nr. 13 -  Fra Bueskytterregion Midt-Norge 

 

I Sportsutvalget skal leder for dette ikke sitte i forbundsstyret. 

 

 

Forslaget ble trukket.  

 

 

 

Forslag nr.  14 – Fra Larvik Bueskyttere 
 

NBF-styrets kommentarer og stemmegiving skal ikke publiseres sammen med 

klubbenes forslag til Tinget.  Styret kan, som alle andre representanter til Tinget, 

framlegge sine argumenter under behandlingen på Tinget. 

 

 
Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Heidi Bjelland, Jan E. Ellingsen, Ole-H. Iversen, Morten Wilmann, Eddie 

Øyen, Ken H. Tesaker, Vigdis Gjone, Hugo Beer-Johansen, Johny Sandbæk  

 

 

 

Forslag nr. 15 – Fra Forbundsstyret 
 

Endring i bestemmelsene om reklame – regelverk B, art. 100 F. 

Nytt pkt. 10: Det er i prinsippet ingen begrensninger i omfanget av reklame pr. 

gjenstand ved norske stevner, med de begrensninger som følger av bestemmelsene om 

klubblogo/navn på skyteantrekk.   Skytters startnummer omfattes ikke av denne 

bestemmelse, da dette tilhører arrangør. 

Reklame er dog bare tillatt dersom det foreligger en avtale som er godkjent av skytters 

klubb, og som ellers følger de bestemmelser som fremgår av NBF’s standard 

avtaleformular (som anbefales benyttet). 

Nytt pkt. 11: Det er ingen begrensninger i størrelsen på varemerker ved norske stevner, 

med de begrensninger som følger av bestemmelsene om klubblogo/navn på 

skyteantrekk.  

 

Begrunnelse: 

Dette er i tråd med det vedtak Forbundsstyret har gjort etter fullmakt fra Tinget 2014 og som 

følge av den fortolkning WA nå har gjort knyttet til konkurranser på nasjonalt plan. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

  
Følgende hadde ordet: Morten Wilmann,  

 

 

 



 

Forslag nr. 16 – Fra Forbundsstyret. 

 

Endring i Regelverk B, art. 100 J – pkt. C .    Ny tekst:      
C. Bruk av betablokkere.  

1) Bruk av betablokkere er ikke tillatt i norske mesterskap.   Det kan imidlertid gis unntak 

for deltakere i klassene D50 og H50 som kan benytte betablokkere på medisinsk grunnlag 

etter forhåndssøknad til Antidoping Norge. 

 

2) Utøvere i kategori B3 og B4 ovenfor kan benytte betablokkere på medisinsk grunnlag i 

andre konkurranser - uten forhåndsgodkjenning. Ved evnt. dopingtest, må det oppgis at 

betablokkere benyttes og ved evnt. positiv prøve vil Antidoping Norge normalt be om at det 

sendes inn søknad om fritak med nødvendig dokumentasjon i etterkant.  

 

Begrunnelse: 

Dette er en korrigering av bestemmelsene som Antidoping Norge har foretatt for å få en 

likebehandling mellom skyttere og bueskyttere, og som er tiltrådt av Forbundsstyret. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Morten Wilmann, Jan E. Ellingsen, Linn L. Fjeldheim, Rolf Østvold, Kristoffer 

Nikolaisen, June Svensen, Sissel Storelv, Knut Wegner, Paul Paulsen, Ken H. Tesaker 

 

 

 

Forslag nr. 17 – Fra Forbundsstyret. 
 

Vedr. NM-arrangement. 

Regelverk B, art. 105 B, endres slik at teknisk arrangør står fritt mht fastsetting av 

startavgift, og samtidig har det økonomiske og praktiske ansvaret for gjennomføring i 

tråd med vedtektene. 

Ny tekst: 

B.  Budsjett og regnskap. 

I.   Den tekniske arrangør av et norsk mesterskap står fritt til å fastsette startavgift i 

henhold til et relevant budsjett for mesterskapet, der utgifter og inntekter balanserer og 

en rimelig fortjeneste inngår. 

II.  Den tekniske arrangør av et norsk mesterskap skal fremlegge et regnskap for NBF  

etter mesterskapets avslutning. 
 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Terje Strømmen, Bjørn Omholt, Svein O. Sjøtun, Ken H. 

Tesaker 

 

 

 

  



Forslag nr. 18 -  Fra Forbundsstyret. 

 

Det innføres en innendørs Norgescup. 

 

Begrunnelse: 

Vi har en tid hatt en prøveordning, og tilbakemeldingene er generelt gode.   Det er foreløpig en 

viss diskusjon omkring gjennomføringen (antall konkurranser og hvordan det skal rangeres), men 

Styret mener at en norgescup foruten å være en stimulans til deltakelse i vår innendørssesong 

også kan gi gode muligheter for mediadekning av arrangementene gjennom vårt SFA-samarbeid. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Jan Roger Skyttesæter 

 

 

 

Forslag nr. 19 – Fra Forbundsstyret. 

 

Norgescupens gjennomføring – jfr. forslag 18 ovenfor. 

Styret ønsker å legge fram to alternative løsninger på gjennomføringen, slik at Tinget kan få tatt 

en prinsipiell avgjørelse knyttet til en offisiell Norgescup. 

a) Det gjennomføres 10 stevner, 2 i hvert geografisk område (Nord-, Midt-, Øst-, Sør, 

Vest-Norge), hvorav skytters tre beste resultater teller med. 

Det arrangeres et finalearrangement. 

b) Det gjennomføres et arrangement i hvert geografisk område på hver av 4 fastsatte 

helger (samme helger i alle områdene).   Skytter får da fire konkurranser i sitt 

område, hvorav de tre beste resultater teller med. Det arrangeres et 

finalearrangement. 

Øvrige bestemmelser fastsettes av Forbundsstyret. 

 

Begrunnelse:  

Det legges fram to forslag som har vært framme i debatten; og det førstnevnte er i tråd med 

hvordan man har gjennomført den siste prøveordningen.   Ved å bruke 5 geografiske områder er 

det enkelt å definere områdene i forhold til fylkesavgrensninger (kretser og regioner). 

 

Endringsforslag fra Kristiansand BS 

 

Det gjennomføres 4 stevner i hver geografisk område (Nord-, Midt-, Øst-, Sør-, Vest-Norge) 

hvorav skytternes tre beste resultater teller med. 

Det arrangeres et finalearrangement. 

 

Endringsforslaget vedtatt mot 6 stemmer. 
 

 



Følgende hadde ordet: Sissel Storelv, Johny Sandbæk, Jon I. Nesset, Heidi Bjelland, Wiggo Nordskag, 

Eivind Lie, Jan E. Ellingsen, Anette B. Taksdal, Ken H. Tesaker, Hugo Beer-Johansen, Eddie Øyen, 

Knut Wegner  

 

 

 

Forslag nr. 20 – Fra Vestviken Bueskytterregion 
 

WA sitt regelverk innføres som standard regelverk i Norge med norsk tilpasning for de 

divisjoner i de skyterunder som ikke er beskrevet i WA sitt regelverk.  

Klasseinndelingen følger de nordiske landene sin klasseinndeling for aldersbestemte 

klasser. 

Seniorklassen: Nivå Internasjonalt og Nivå Nasjonalt i alle divisjoner. 

 

 

Forslaget falt mot 19 stemmer. 

 

 
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Johny Sandbæk, Eva T. Width, Heidi Bjelland, Hugo Beer-

Johansen, Ronny Edvardsen, Morten Wilmann, Gunnar Fykse, Roar Jystad, Jan E. Ellingsen, Rune 

Edvardsen  

 

 

 

Forslag nr. 21 -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Det nedsettes en arbeidsgruppe/komité som utarbeider, etter innspill fra klubber, etiske 

retningslinjer for NBF.    Utgangspunktet må være NIF sine retningslinjer.    

Retningslinjene må være med en generell del og For utøvere, for trenere, for ledere og 

ansatte, for foreldre og foresatte, for dommere, for tilskuere og supportere. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Morten Wilmann, Hugo Beer-Johansen  

 

 

Forslag nr. 22 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Oppdrag til NBF: 

Tinget vil at NBF skal jobbe for og fremme forslag til overordnet internasjonalt ledd, 

slik at recurve blir en egen klasse og deltaker i 3D internasjonalt, regelverk på lik linje 

med øvrige buetyper/klasser. 

 

 

Forslaget falt mot 6 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Eivind Lie  

 

 

 



 

Forslag nr. 23 -  Fra Larvik Bueskyttere 
 

Uttak. 

De som skal representere Norge i store internasjonale mesterskap som OL, VM, EM, 

skal tas ut gjennom «amerikansk uttak».  Året før de store internasjonale 

mesterskapene velges det stevner i Norge hvor resultatene herfra gjelder som uttak. 

 

 

Forslaget falt mot 3 stemmer. 

  
Følgende hadde ordet: Heidi Bjelland, Ken H. Tesaker, Kristoffer Nikolaisen   

 

 

 

Forslag nr. 24 – Fra Laugen Bueskytterklubb 
 

For uttak til internasjonale 3D-mesterskap ser vi for oss åtte 3D-uttaksstevner spredt i 

Norge.  Danish Open og Swedish Open bør også telle med.  Man må delta på minst fem 

av disse stevnene for å være aktuell for internasjonalt mesterskap.  Poengskalering 1 pl. 

= 5 poeng,  2 pl. = 4 poeng osv.   Beste fem stevneplasseringer teller.  I tillegg til poeng 

for plassering bør det også oppnås en poengsum som tilsvarer 16. beste plassering i 

foregående EM/VM. 

 

 

Forslaget ble trukket, da  det forelå et endringsforslag fra Harøy BL:  

 

«For uttak til internasjonale 3D-mesterskap ser vi for oss åtte 3D-uttaksstevner spredt i Norge.  

Man må delta på minst fem av disse stevnene for å være aktuell for internasjonalt mesterskap.  

Poengskalering 1 pl. = 5 poeng,  2 pl. = 4 poeng osv.   Beste fem stevneplasseringer teller.  I 

tillegg til poeng for plassering bør det også oppnås en poengsum som tilsvarer 16. beste 

plassering i foregående EM/VM. 

Alle norske klubber må få tilbud om  arrangere 2 uttaksstevner hver (dobbeltstevne). 

Forutsatt at løypa må ha 24 mål og stevnet er lagt til helg». 

 

Gen.sek. opplyste at rammene for UK allerede er vedtatt av Tinget, slik at saken ikke kunne 

behandles på nytt. 

  

Et enstemmig Ting ga dermed fullmakt til Styret for videre behandling sammen med UK. 

 
Følgende hadde ordet: Odd Lillesæter, Sissel Storelv, Hugo Beer-Johansen, Johny Sandbæk, Iris 

Finnøy, Eddie Øyen, Ronny Edvardsen, Stein Anzjøn, Morten Wilmann, Knut Wegner, Jan E. 

Ellingsen, Odd Lillesæter, Bjørn Omholt, Morten Wilmann, Ken H. Tesaker, Inger F. Edvardsen 

 

 

 

 

 

 



Forslag nr. 25 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Bladet Buestikka skal bestå kun i elektronisk utgave.    Det legges ut på NBF’s 

hjemmeside. 

 

 

Forslaget falt mot 6 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Morten Wilmann, Ronny Edvardsen, Hugo Beer-Johansen, 

Jon I. Nesset, Svein O. Sjøtun 

 

 

Forslag nr. 26 – Fra Sandefjord Bueskyttere 
 

Regelverk B art. 100 pkt. 2.  Alkohol.  Tillegg: 

Ved internasjonal representasjon er det forbudt å kjøpe og å innta alkohol.   Regelen 

gjelder Utøver og trener /lagleder og gjelder uavhengig av alder. 

Regelen gjelder hele utenlandsoppholdet.   Trener/lagleder kan ikke gi dispensasjon fra 

regelen.  Trener/lagleder er pliktig til å rapportere brudd på dopingreglene.  

Konsekvenser ved brudd følger NIF’s regler. 

 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Inger M. Bøe, Ronny Edvardsen,  

 

 

Forslag nr. 27 -  Fra Gjesdalbuane 
 

Pkt. H strykes fra artikkel 100 i regelverk B (tingvedtak). 

 

Forslaget falt mot 7 stemmer. 

 

 

Forslag nr. 28 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Deltakeravgiften på kr. 20,-  (Art. 101 pkt. E) avvikles. 

 

Forslaget falt bort etter vedtak av endringsforslag. 

 

Endringsforslag fra Harstad BS: 

Ordningen opprettholdes som i dag, og det blir opp til krets/region hvordan denne 

benyttes. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall. 

 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Rune Edvardsen, Svein O. Sjøtun, Paul Paulsen, Bjørn 

Omholt, Oda Mølslett, Hugo Beer-Johansen, Eva T. Width, Knut Wegner,  



Forslag nr. 29 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Stevneavgift (alternativt). 

Betales kun for 1 x,  Består serien av stevner over 3 kvelder, betales kun kr. 20,- totalt – 

ikke Kr. 60,- (3x20,-). 

Jfr. Art 101 E.  tillegg:   betales kun avgift 1 gang pr. deltaker også ved stevneserier. 

 

Forslaget falt mot 3 stemmer. 

 

Det forelå et endringsforslag fra BR Midt-Norge som falt med 33 mot 58 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Hugo Beer-Johansen, Steinar Risinggård 

 

 

 

Forslag nr. 30 – Fra Laugen Bueskytterklubb 
 

Alle som blir tatt ut til å representere Norge i internasjonale 3D-mesterskap betaler en 

egenandel på kr. 4500,-. 

 

Forslaget falt mot 26 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Odd Lillesæter, Svein O. Sjøtun, Ken H. Tesaker,  

 

 

 

Forslag nr. 31 -   Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Endring av art. 101 A, II.   Stevneapprobasjon. 

Ny tekst;  Søknad om approbasjon må være NBF i hende senest 30  14 dager før 

stevnedagen. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 

  

Det ble fremmet et endringsforslag fra Tinden BK som falt med 44 mot 48 stemmer. 

 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Sissel Storelv, Wiggo Nordskag, Inger F. Edvardsen, Morten 

Wilmann,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag nr. 32 -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Deltakende klubb kan ha inntil det samme antall lagledere/trener/assistenter som antall 

skyttere klubben har påmeldt i konkurranser/mesterskap/ tilsv.  – dog skal det ikke 

være flere lagledere på banen til enhver tid enn det er skyttere fra samme klubb. 

(Regelverk C, 12, lagledelse,pkt. c) 

 

 

Forslaget falt mot 4 stemmer. 

  
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Oda Mølslett, Johny Sandbæk,  

 

 

 

Forslag nr.  33 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Det settes ikke lenger rekorder i 50-klassene.    (Art. 104 A II – Norgesrekorder). 

 

 

Forslaget falt mot 3 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Oda Mølslett,  

 

 

 

Forslag nr. 34 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Tinget bestemmer at det iverksettes regelendring/endring i lovverket for utvidelse av 

antall skyterunder; dvs. AB/CD/EF, og tilpasser dette slik at stevner kan gjennomføres. 

Tillegg i mandatet kan være å utvikle skyterunder slik at de som melder seg på stevner 

og ønsker å bli med, faktisk får delta.  Dette skjer ikke lenger på Østlandet, jfr. 

«Deltakerbegrensning». 

 

 

Forslaget falt mot 7 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli,  

 

 

 

 

                                                          ###### 

 

Delegat Lisa Michaelsen fra Askim BK ankom tingsalen. 

Antall delegater er nå 100. 

                                                          ###### 

 

 

 



Forslag nr. 35 -  Fra Bueskytterregion Midt-Norge 
 

Deling av seniorklasser dame/herre i 3D, ved mer enn tre deltakere av hvert kjønn i 

hver klasse.  (Oppdatert tekst). 

 

 

Forslaget falt med 33 stemmer mot 58 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Hugo Beer-Johansen, Iris Finnøy, Terje Strømmen, Johny Sandbæk, Jan E. 

Ellingsen, Morten Wilmann,  

 

 

 

Forslag nr. 36 -  Fra Surnadal Idrettslag 
 

I seniorklasser i 3D skal det ikke premieres ved færre enn 3 deltakere i klassen 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

  

Et endringsforslag fra Ås BS ble ikke realitetsbehandlet. 

 

 
Følgende hadde ordet: Robert Landskaug, Oda Mølslett, Jon I. Nesset, Bjørn Omholt, Pål Vik-

Strandli,  

 

 

 

Forslag nr. 37 – Fra Oslo Bueskyttere 
 

Det innføres instinktdivisjon for skivestevner 

 

Forslaget bortfalt da prinsippforslaget vedr. forslagene 37, 38 og 39 ble vedtatt (se forslaget 

etter forslag 39) 

 

 

 

Forslag nr. 38 – Fra Hvaler IL – Bueskyttergruppe 

 
Divisjonen Trad utgår på skiveskyting inne og ute til fordel for nye divisjoner:  Langbue 

og Instinktiv.   De nye divisjonene blir inndelt på samme måte som Barebowdivisjonen. 

Klasse 5 (minijunior) gjøres felles for de tre divisjonene barebow, langbue og instinktiv. 

 

 
Forslaget bortfalt da prinsippforslaget vedr. forslagene 37, 38 og 39 ble vedtatt (se forslaget 

etter forslag 39) 

 

 

 



Forslag nr. 39 – Fra Laugen Bueskytterklubb 
 

Dersom det blir vedtatt å oppløse trad-klassen ved skiveskyting og innføre en ren 

langbueklasse, må det også innføres en egen instinktklasse. 

 

 

Forslaget bortfalt da prinsippforslaget vedr. forslagene 37, 38 og 39 ble vedtatt (se forslaget 

etter forslag 39) 

 

 

Prinsippforslag ift. forslagene 37, 38 og 39:  

Tradisjonell divisjon bortfaller ved innendørs- og skiveskyting og erstattes av separate 

divisjoner for instinkt og langbue. 

Forbundsstyret får i oppgave å gjennomføre dette i reglementene.  

 

Forslaget vedtatt med 61 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Sissel Storelv, Bjørn Omholt, Rune Edvardsen, Nicholai Eckhoff, Eva T. Width, 

Kristin Hagerup, Inger F. Edvardsen, Jon I. Nesset,  

 

 

 

 

Forslag nr. 40 -  Fra Stavanger Bueskyttere 
 

Art. 101 – Stevner – Rapportering – Tillegg: 

Alle resultater skal registreres via Ianseo resultatprogram og lastes opp til forbundets 

løsning for resultatlister etter avholdt stevne.  Dette gjelder for alle approberte stevner. 

 

Begrunnelse: 

Forbundet støtter Ianseo med utvikling av resultatprogrammet, og har tatt dette i bruk for 

skytterdatabaser, resultater etc.   Dersom alle stevner hadde vært registrert med Ianseo og 

lastet opp til løsningen, ville vi fått en skytterdatabase som er av en slik kvalitet vi bør 

forvente av en seriøs idrett som bueskyting.   Skytterne ville fått alle sine resultater samlet på 

en egen side, noe som vil forenkle og potensielt heve kvaliteten ved uttak til 

representasjonsoppgaver etc. 

NBF anmodes om å etablere et nettverk av superbrukere på Ianseo som kan støtte klubbene 

som ikke er godt bevandret i bruk av løsningen. 

 

Forbundsstyrets kommentarer: 

Dersom Tinget ønsker at ordningen skal gjøres obligatorisk, vil Styret følge opp i 

overensstemmelse med forslaget.  Spørsmålet kan også legges inn i strategiarbeidet og følges 

opp parallelt med kursing. 

 

Forslaget vedtatt mot 10 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Trond G. Leifsen, Roar Jystad 

 

 

 



Forslag nr. 41 – Fra Stavanger Bueskyttere 
 

Art. 104 – Rekorder B VI:  tillegg: 

Ved stevner hvor håndholdte scoringsterminaler (Ianseo) benyttes, så vil den 

elektroniske kopien være godkjent som skytterens kopi, selv om denne ikke er signert av 

med-skytter og dommer. 

Arrangører som benytter håndholdte scoringsterminlaer plikter å gjøre scorekortene 

elektronisk tilgjengelige via NBF sine nettsider eller Ianseo i etterkant av stevnet. 

 

Begrunnelse: 

Ved bruk av håndholdte scoringsterminaler og Ianseo resultatprogram så vil det kun finnes et 

fysisk eksemplar av scorekortet, og dette skal beholdes av arrangøren.  Skytter kan derfor ikke 

få dette med seg i etterkant av stevnet som bevis.  Offentliggjøring av scorekortene er også 

viktig for mange av skytterne som har systematisk oppfølging av egne resultater.  Uten 

skytterkopi vil man ikke kunne gjøre dette tilfredsstillende. 

 

Forbundsstyrets kommentarer: 

Dette kan vurderes i lys av Tingets behandling av forrige forslag.  Isolert sett kan en 

stevnearrangør kopiere det originale scorekortet, gjøre en påtegning og sende dette inn 

sammen med stevnerapporten. I lys av «overgangen» til Ianseo, har vi i praksis godkjent 

rekorder på dette grunnlaget. 

 

Forslaget vedtatt mot 10 stemmer. 

 

 

 

Forslag nr. 42 -  Fra Bueskytterregion Midt-Norge 
 

NM skive innendørs legges til det sentrale Østlandsområdet. 

 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

  
Følgende hadde ordet: Hugo Beer-Johansen, John O. Stranden, Torbjørn Gustavson, Pål Vik-

Strandli, Morten Wilmann, Ole-H. Iversen, Sissel Storelv, Jan R. Sekkelsten, Svein O. Sjøtun,  

 

 

 

Forslag nr.  43 -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Tinget gir NBF’s styre i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe/komite som skal utarbeide 

en kravspesifikasjon til Norgesmesterskap – herunder krav til geografisk 

lokalisering/plassering/bane- og hallstørrelse/dato iht også for de unge skyttere som går 

på skole/universitet tilsv./tid/antall dager/informasjon mm. 

 

 

Forslaget falt med overveldende flertall 

  
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Eva Thesen, Ole-H. Iversen, Kristoffer Nikolaisen 

 



Forslag nr. 44 – Fra Larvik Bueskyttere 
 

NM skal kun foregå over to dager; lørdag og søndag. 

 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Kristoffer Nikolaisen, Lotte Albertsen, Ole-H. Iversen, Pål Vik-Strandli, Eddie 

Øyen, Oda Mølslett, Inger M. Bøe, Ken H. Tesaker, Morten Wilmann 

 

 

 

                                            ###### 

Tinget lørdag ble avsluttet etter forslag 44. 

 

På tingetesøndag ble det bestemt å fortsette med regnskap og budsjett, og 

evt. valg, før tinget gikk igjennom de resterende tingforslag. 

Dette av hensyn til de delegater som evt. måtte reise tidlig hjem. 

 

                                           ###### 

 

Forslag nr. 45 – Fra Larvik Bueskyttere 
 

NM lag i innendørsskyting må falle bort, eller kun la fire lag gå inn i finalerunden. 

 

Ordstyrer valgte å dele forslaget inn i to forslag  (bortfall av lag / antall lag til finale) 

 

Begge forslag falt mot 5 stemmer. 

  

 

 

Forslag nr. 46 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Art 105  Norgesmesterskap 

NM Skive utendørs skal gjennomføres før skolestart, i starten av august måned. 

 

 

Styret la fram følgende endringsforslag: 

NM Skive skal avholdes i første halvdel av august måned.  Forbundsstyret kan gjøre 

unntak fra bestemmelsen om tidsperiode. 

 

Endringsforslaget til styret ble enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Ken H. Tesaker, Johny Sandbæk, Hedvig Vik-Strandli, Oda 

Mølslett,  

 

 

 



Forslag nr. 47 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Ved NM Skive og NM Innendørs går det 16 lag til finaleskyting, slik at flere skyttere 

kan få oppleve dette. 

 

Forslaget falt mot 6 stemmer. 

 

 

 

Forslag nr. 48 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Endring av lagoppsett slik at de beste skytterne etter kvalifisering får skyte lagskyting 

(ingen forhåndsnominering av lag).   Samme ordning som gjennomføres internasjonalt. 

I tillegg skal den enkelte klubb kunne sette inn reserve dersom klubben selv ønsker 

dette, dog senest én time før start på lagskytingen.  Regel C, kap. 1 d 3. 

Lagskyting (tillempet norske forhold).  Lag som går til eliminasjons- og finaleskyting er 

rangert i henhold til scorene til sine tre nominerte utøvere i den individuelle 

kvalifiseringen. 

 

Forslaget falt bort som følge av styrets endringsforslag 50 A nedenfor. 

 

 

Forslag nr. 49 – Fra SK Vidar 
 

Nominering av lag på forhånd på NM. 

Hver klubb melder på x antall lag på forhånd, og de skytterne som gjør det best i 

grunnskytingen går inn i laget.  De tre beste går i lag ett osv.   Dette fungerer veldig godt 

i f.eks. Sverige, og er praksisen på internasjonale mesterskap. 

 

Forslaget falt bort som følge av styrets endringsforslag 50 A nedenfor. 

 

 

Forslag nr. 50 – Fra Bueskytterregion Midt-Norge 
 

I nasjonale mesterskap (NM) må man melde på antall lag, men ikke navngi disse før 

etter individuell skyting er unnagjort, slik at klubbene selv kan velge 1,2 og 3 lag ut fra 

resultater i mesterskapet. 

 

Forslaget falt bort som følge av styrets endringsforslag 50 A nedenfor. 

 

 

Styrets endringsforslag: 50 A: 

«Ved norske mesterskap kvalifiserer lagene for eliminasjon og finaler i henhold til de 

resultater som er oppnådd i kvalifiseringen.  En klubb kan delta med flere lag, der en 

klubb sine tre beste skyttere kvalifiserer som lag 1, de neste tre skyttere som lag 2 osv.   

Kun én skytter pr. lag kan endres.   For øvrig følger man internasjonale regler der ikke 

annet er fastsatt.» 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall. 



Forslag nr.  51 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Lagskyting i felt, sammensetning av laget.   Settes sammen fra samme divisjon (som 

tidligere år). 

Dvs. 3 stk. compoundskyttere eller 3 stk. recurveskyttere el….   Ikke forhåndsnominerte 

som i dag men de beste fra kvalifiseringen med mulighet til å sette inn reserve.  Jfr. 

forslag 49 ovenfor. 

 

Forslaget falt bort som følge av vedtak av endringsforslag. 

 

 

Endringsforslag fra Klepp BS: 

 

Lagskyting i felt, sammensetning av lag i henhold til internasjonale regelverk er 

1 compound, 1 recurve og 1 barebow, men vi ønsker at sammensetningen skal være 

1 compound, 1 recurve og 1 siktelaus. 

 

Forslaget ble vedtatt med 57 stemmer. 

  
Følgende hadde ordet: Ronny Edvardsen, Morten Wilmann, Svein O. Sjøtun, Jon I. Nesset, Morten 

Wilmann, Jan E. Ellingsen, Eivind Lie 

 

 

 

Forslag nr. 52 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Lagskyting i 3D, sammensetning av laget.   Settes sammen fra samme divisjon (som 

tidligere år). 

Dvs. 3 stk. compoundskyttere eller 3 stk. recurveskyttere el….   Ikke forhåndsnominerte 

som i dag men de beste fra kvalifiseringen med mulighet til å sette inn reserve.  Jfr. 

forslag 51 ovenfor. 

 

 

Forslaget falt mot 3 stemmer.  

 
Følgende hadde ordet: Jon I. Nesset 

 

 

 

 

Forslag nr. 53 -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Endring av regelverk V, art. 105, C III 
a) NM Jakt og NM felt skal arrangeres samtidig, dvs samme helg og på samme geografiske 

sted. 

b) Tidspunkt for gjennomføring av disse mesterskapene skal være +/- 1. september. 

 

Forslaget, så vel a) som b) falt mot 4 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli,  



Forslag nr. 54 -  Fra Larvik Bueskyttere 
 

NM jakt og felt bør kunne arrangeres på to dager, samme helg.  Valgfritt for 

arrangøren om det skal være finaler. 

 

Forslaget ble trukket.    

 
Følgende hadde ordet: Marius Halvorsen,  

 

 

 

Forslag nr. 55 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

NM Felt gjennomføres, i hht internasjonale regler på en skyterunde med 24 mål etter 

følgende oppsett: 

12 mål kjent/oppgitt avstand / 12 mål ikke oppgitt avstand 

 

Forslaget falt bort som følge av endringsforslag  (jfr. Vidars endringsforslag  til forslag 56). 

 

 

Forslag nr. 56 -  Fra SK Vidar 
 

Gjennomføring av to-dagers NM i 3D jakt og felt – med finaleskyting. 

 

Dag 1:  24 mål + lagfinaler 

Dag 2:  12 mål  (seedede grupper) 

Resultatene fra 24 mål dag 1 og 12 mål dag 2 blir lagt sammen.   De fire beste skytterne 

(sammenlagt etter 36 mål) går direkte til gul- og bronsefinaler. 

 

 

Forslaget falt bort pga følgende endringsforslag fra SK Vidar: 

 

Gjennomføring av to dagers NM felt/3D: 

Innledende runde gjennomføres som tidligere med 24 mål etc. 

I lagskyting 3D skyter compound og buejegere fra rød påle, resterende klasse på laget 

skyter fra blå påle. For felt må justeringer for klasse recurve gjøres med tanke på rød 

påle.   

Dag 2 gjennomføres på følgende måte: 

De 8 beste i hver klasse går videre til eliminering, og poengsummen fra dagen før 

strykes. De deles i seedede grupper.   

De resterende som ikke kom videre blant de 8 beste, deles også i seedede grupper, men 

tar med seg poengsummen fra dagen før og konkurrerer om de resterende plassene (9. 

plass og nedover). 

Elimineringsrundene gjennomføres ved at første elimineringsrunde skytes på 12 mål, 

med to piler.  De 4 beste, av de 8 som gikk videre, går videre til semifinaler. 

Her skytes det 4 mål og 1 pil.  Vinnerne går videre til gullfinale, tapere til bronsefinale. 

I gull/bronse skytes 1 pil og 4 nye mål. 

 

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. 

 



Følgende hadde ordet: Eivind Lie, Eddie Øyen, Bjørn Omholt, Morten Wilmann, Odd Lillesæter, Terje 

Strømmen, Vigdis Gjone, Roar Jystad,  

 

 

 

Forslag nr. 57 – Fra Laugen Bueskytterklubb 
 

Ny organisering av NM 3D: 

Dag 1:  Første innledende runde – 24 mål, 2 piler 

Lagfinaler går ut.  Ingen forhåndsnominering av lag ved påmelding.  Lagkonkurransen 

blir avgjort ved å summere poengene til de 3 beste skytterne fra hver klubb. 

Dag 2:  Andre innledende runde.  12 mål.  2 piler.  Seedede grupper.  Poengene fra 

første og andre innledende runder legges sammen og de fire beste skytterne sammenlagt 

går direkte til gull- og bronsefinaler. 

 

 

Forslaget falt bort som følge av vedtak under forslag 56.  

 

 

 

Forslag nr. 58 – Fra Larvik Bueskyttere 
 

Plaketter for beste klubb under NM skal leveres ut under medaljeseremonien. 

 

Begrunnelse:  

Da kan alle se og høre hvem som har vært best under gjeldende NM, og få den honnør de 

fortjener der og da. 

Plaketten kan leveres tilbake igjen rett etter seremonien, for gravering og ettersendes til 

klubben når dette er gjort. 

 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall. 

  
Følgende hadde ordet: Vigdis Gjone,  

 

 

 

Forslag nr. 59 – Fra Surnadal IL 
 

I finaleskyting 3D bortfaller skyting fra gul påle.  Dvs langbue, instinkt, recurve og 

barebow skyter fra blå påle og compound og buejegere skyter fra rød påle. 

 

 

Forslaget ble trukket. 

 

 

 

 

 



 

Forslag nr. 60 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Kl. 6 endres til Aspirantklasse (aldersklasse 8-10 år).   Erstatter dagens 10-årsklasse. 

Art. 102 Klasseinndeling. 

 
Begrunnelse:UBK mener at 8-åringer må nå få mulighet til å delta på stevner jfr NIF 

Barneidrettsbestemmelsene som NBF er underlagt. Forslaget innebærer lite endring annet 

enn at aldersklassen 10 år, endres fra det året du fyller 8- t.o.m 10 år. Dette vil skape mange 

nye medlemmer (som faktisk NIF betaler oss for å ha som medlemmer) og aktivitetstallene for 

norsk bueskyttersport vil øke ! 

Hvorfor tar UBK opp saken igjen? 

UBK mener at NBF må og skal følge Barneidrettsbestemmelsene fullt ut (PS. Vi vet at dere 

har fått godkjennelse på unntak men er vi stolte av det da ?). 

 

UBK mener dette i tillegg vil : 

- Fremme vår idrett. 

- Gi oss flere medlemmer og større tilskudd 

- Gi oss større aktivitet og bredde 

- Helhetsbredde 

- Bedre rekruttering 

Praktiske følger :  

Særdeles få. Det blir med noen flere på våres stevner som er yngre. Dog hviler det 

selvfølgelig et særs krav fra våres klubber at ingen skytter påmeldes konkurranser UTEN at 

de er kvalifisert, dvs kan forholde seg til gjeldende regelverk. Dette gjelder for øvrig ALLE, 

uansett alder ! 

UBK har prøvd og har mer el mindre praktisert dette siden 1994 med bare positive erfaring. 

Spør lokalmiljøet vårt, spør kommunen og vår ordfører og lokale politikere. UBK har deltatt 

på utallige arrangementer med barn i hovedfokus, eks høst- og vinterferie tilbud, samt hatt 

interne konkurranser hvor også de yngste har vært deltagere. Fungerer utmerket og med 

hvilken GLEDE !   Sikkerhet sa du ?  Hvorfor er det da mulig for barn å bli med i f.eks et 

skytterlag el i motorcross…. 

Bueskyting skal være GØY !  

 

Forslaget vedtatt med 61 stemmer. 

  
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli, Hedvig Vik-Strandli,  

 

 

 

Forslag nr. 61 -  Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Art. 102 B.  Skiveskyting 

Innføring av klasse R1 A & B utendørs på 720-runde.  Skal skyte i hht klasse 1 

(avstander). 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli,  



Forslag nr. 62 – Fra Ullensaker Bueskytterklubb 
 

Regelverk B. 

Las Vegas 40cm skive approberes og godkjennes også brukt under ordinære stevner i 

tillegg til mesterskap. 

 

Begrunnelse: 

Vil utvikle og bedre nivået i klasse R2 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall.  

 
Følgende hadde ordet: Pål Vik-Strandli 

 

 

 

 

Forslag nr. 63 – Fra Forbundsstyret 
 

Tinget gir Styret fullmakt til å foreta nødvendige endringer i regelverket innenfor trad-

skyting både for NM og andre konkurranser. 

 

 

Forslaget falt bort, da divisjonen ble vedtatt fjernet. 

  

 

 

 

RESOLUSJON TIL NIF FRA NBF’S TING 
 

Fra Akkerhaugen BSK forelå et resolusjonsforslag om at NBF’s Ting skulle oppfordre 

NIF til å følge Loven om offentlighet i forvaltningen. 

 

NIFs idrettsstyremedlem informerte tinget om NIFs vedtak fattet 15. april 2016: 

 

«NIF vil gjøre innsynstilgjengeligheten gjeldende fra 01.01.2017, slik statsrådens brev av 

12.04.2016 angir. 

For Idrettsstyret og generalsekretæren iverksettes imidlertid ordningen så snart som praktisk 

mulig, gjeldende for hele inneværende tingperiode, fra og med juni 2015.  

Når ordningen innføres i 2017 vil den gjelde for dette styrets tingperiode. 

Generalsekretæren vil fremlegge de nødvendige økonomiske kalkyler og bemanningsmessige 

konsekvenser for NIF i Idrettsstyremøtet den 02.06.2016.» 

 

Det nedsettes et utvalg som skal se på hvor langt ned denne åpenheten skal/må gå. 

Vil ta tid å få rigget denne ordningen før alt er i orden. 

 

Resolusjonen falt deretter mot én stemme. 

  
Følgende hadde ordet: Eva Thesen, Norulf Åmås, Ken H. Tesaker, Morten Wilmann, George Refseth, 

Steinar Risinggård, Jarle Flathus.  

 



 

 

12. REGNSKAP 2014 
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT 

Styrets økonomiske beretning godkjent.  Ingen kommentarer 

 

b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer. 

 

c) REVISJONSBERETNING 

Revisjonsberetningen for 2014 godkjent uten kommentarer. 

 

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 

Dette ble enstemmig godkjent. 

 

 

Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet for ovennevnte regnskap. 

 

 

13. REGNSKAP 2015 
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT 

Styrets økonomiske beretning godkjent.  Ingen kommentarer 

 

b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen andre kommentarer. 

 

c) REVISJONSBERETNING 

Revisjonsberetningen for 2014 godkjent uten kommentarer. 

 

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 

Denne ble enstemmig godkjent. 

 

 

Spørsmål vedr. noter på side 96 og 105 

 

Stipend (note 4) – hvem fikk, og hva.  Er det kriterier for å søke? 

Gen.sek. redegjorde for at dette var reisestipend som Styret vurderte på bakgrunn av ekstra-

ordinær innsats for NBF-formål.  Det er ikke søknadsbasert. 

Han mente at åpenheten var fullt ut ivaretatt ved at mottakere og beløp fremkom i styre-

protokollene som offentliggjøres.  Disse stipendene innberettes til likningsmyndighetene. 

 

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege – hva er dette? 

Da standard regnskapsføring skiller seg noe ut fra prosjektkonteringen som NBF stort sett 

forholder seg til, kunne ikke dette besvares på Tinget – men ble lovet i etterkant; 

Beløpet omfatter i all hovedsak følgende:  Advokathonorar knyttet til bestemmelsene omkring 

Sponsing, konsulentbistand vedr. bingodrift og innleie av administrativ assistanse fra annet 

forbund. 

 

 

 



Medlemsinntekter, lisens, egenandeler – hva er klubbavgift etc.?  Det var et ønske om å 

synliggjøre disse sakene. 

Det vil tatt til etterretning. 

 

Kontrollkomiteen ber nytt styre om å bruke tingvedtatt budsjett i regnskapene, og ikke styrets 

justerte budsjett-tall e.l. 

Presentasjonen av regnskapstallene som Kontrollkomiteen får tilsendt etter hver regnskaps- 

kjøring, vil bli diskutert med kommende komite og regnskapskontoret i NIF. 

 

Tinget ga så forbundsstyret ansvarsfrihet for ovennevnte regnskap. 

 
Følgende hadde ordet: Morten Wilmann, Heidi Bjelland, Eddie Øyen, Bjørn Omholt, Johny Sandbæk,  

Hugo Beer-Johansen, Wiggo Nordskag, Norulf Åmås, Steinar Risinggård,  

 

 

 

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 2016 OG BUDSJETT 2017 

 
Budsjettet for 2016. 

 

32080 – Barentskampen (Barents Games) 

Ingen Barents Games i 2016, men leder av komiteen ønsker at midlene ikke strykes – men 

redusere posten til kr. 5.000,- 

For 2017 ønsker han at beløpet står. 

 

Budsjettet 2016  - med nevnte endring - ble enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Knut Wegner,   

 

 

Budsjettet for 2017. 

 

 

Budsjettet for 2017 med et overskudd på kr. 306.000,- ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 



16. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2018 
 

Forslag fra styret: 

Tinget gir Styret fullmakt til å fastlegge sted for avviklingen av Tinget 2018 og at det  

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

reiseomkostningene. 

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

  
Følgende hadde ordet: Kristoffer Nikolaisen, Eddie Øyen, Morten Wilmann,  

 

 

 

17. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG 

 

Valgene fikk følgende utfall:  

 

President;  Steinar Risinggård, Kristiansand BS  Valgt for 4 år 

 

1. Visepresident; Eva C. Thesen, SK Vidar   Valgt for 2 år 

    

2. Visepresident; Sigmund Lindberget, Elverum BS                 Valgt for 4 år 

 

Styremedlemmer; Tommy Figved, Klepp BS   Ikke på valg 

Endre Vik Larsen, Stavanger BS  Valgt for 2 år  

Endre ble enstemmig valgt som Ungdomsutvalgets leder og 

dermed representant til styret.   

 

Forslag på øvrige kandidater:  (Skriftlig avstemning). 

Anette B. Taksdal, Klepp BS   Valgt for 4 år 

   94 stemmer 

Jan Askeland, Sandefjord BS   Valgt for 2 år 

   69 stemmer 

Per Christian Stensgård, Lillestrøm & OB 

   35 stemmer 

 

Varamedlemmer; Hugo B. Johansen,  Tustna IL  trakk seg 

    

Forslag på kandidater til tre posisjoner (Skriftlig avstemning) 

Kristin Hagerup, Laugen BK   Valgt for 2 år 

   72 stemmer 

   Dag Olav Prestegården, Sverresborg BS Valgt for 2 år 

   71 stemmer 

Per Christian Stensgård, Lillestrøm & OB Valgt for 2 år 

   67 stemmer 

Sissel Storelv, Tinden BK    

43 stemmer 

Rune Edvardsen, Hvaler IL    

41 stemmer 

 



Alle komite- og utvalgsmedlemmer velges for 2 år: 

 

Kontrollkomite;  

Leder:                         Vigdis Gjone, Larvik BS   Valgt  

Medlem:                     Svein O. Sjøtun,  Lillestrøm & OB               Valgt 

Varamedlemmer; Anette S. Andersen, Lillestrøm & OB Valgt 

   Helge Møller, Fredrikstad BS  Valgt 

 

Skriftlig avstemning vedr. leder:   

Vigdis Gjone, Larvik BS, leder  51 stemmer 

   Svein O. Sjøtun, Lillestrøm & OB,  45 stemmer 

 

Lovutvalg;   

Leder:                         Sissel Storelv, Tinden BK,   Valgt 

   Paul H. Paulsen, Stavanger BS  Valgt 

   Tove M. Michaelsen, Klepp BS  Valgt 

 

Valgkomite;  

Leder:                         Gunnar Fykse, Klepp BS                               Valgt  

   Eva T. Width, Tustna IL   Valgt 

   Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & OB Valgt 

Varamedlem:             Jon Arne Storelv, Tinden BK                         Valgt 

 

Skriftlig avstemning vedr. leder: 

Gunnar Fykse, Klepp BS,             59 stemmer 

   Jon-Arne Storelv, Tinden BK,  35 stemmer. 

 

 

Ungdomsutvalg:  

Leder:                         Endre Vik-Larsen, Bergen BS, leder  Valgt 

   Sander Roth, Vigra IL   Valgt 

   Wanja Richardsen, Moss BS   Valgt 

 

 
Følgende hadde ordet: Hugo Beer-Johansen, Gunnar Fykse, Knut Wegner, Sissel Storelv, Torbjørn 

Gustavson, Pål Vik-Strandli, Ivar Budalen, Heidi Bjelland, Kristoffer Nikolaisen 

 

 

 

AVSLUTNING 

 

Dirigent Per Bolstad takket så delegatene for helgen, og overlot ordet til nyvalgt president, 

Steinar Risinggård. 

Presidenten takket for den tilliten han var blitt gitt, og takket så dirigenten, administrasjon, 

avtroppende styremedlemmer for innsatsen i perioden,  samt delegater for et godt og 

harmonisk ting, og ønsket de nye i styret velkommen. 

Ønsket så alle delegater en god tur hjem. 

 

 

 



 

    Gardermoen, 16.-17. april 2016 

                    

 

 

 

 

  Morten B. Wilmann     Stephen Smithurst 

     Referenter 

 

 

 

                  

                                        
   Eva Therese Width     Ronny Edvardsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


