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1. ÅPNING 

 

Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund, åpnet Tinget med å ønske alle 

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

 

Forbundet har lagt bak seg en meget aktiv tingperiode, og spesielt merkes nå økende 

deltakelse i de mange konkurranser,  jamfør 400 deltakere i årets NM innendørs, samt økende 

ungdomskvote.  Styret tror dette er basert på forbundets satsing på klubbutvikling og på 

ungdomstiltak. Her har forbundets aktivitetsutvikler Sverre A. Fredriksen vært en meget aktiv 

medspiller, og som styret ønsker å ha med seg videre i en fast stilling. 

Dessverre har han takket nei til det, grunnet familiære årsaker.  Styret vil jobbe videre med å 

skaffe hans arvtaker. 

Det har også blitt gjennomført to sentrale store ungdomssamlinger samt et vellykket og 

profesjonelt lagt opp Ungdomsleker i Lillehammer. 

  

På sentralt hold har forbundet gjennomført ideene om toppidrettssatsing og gruppestruktur.  

Man har i samarbeid med Olympiatoppen innført elektronisk treningsdagbok for samtlige 

grupper og som gjør det mulig for gruppeleder å følge opp tettere og med bedre kommu-

nikasjon.  Dette er et pilotprosjekt som forventes å være ferdig i løpet av dette året. 

Sportslig sett så har NBF hatt mange gode resultater i tingperioden og noen av disse ble 

nevnt: 

-To bronsemedaljer under VM Felt i Val-d Ísere i 2012 til Runa Grydeland i compound damer 

junior, og Paul Andre Hagen i recurve herrer junior. 

-Bronse til Njål Åmås i compound herrer under EM felt i Italia 2013  

-Sølv til Nina Andrea Standerholen i damer instinkt under VM i 3D på Sardinia i 2013 

-I 2012 så nådde forbundet sitt store mål med å klare å kvalifisere skyttere til OL og 

Paralympics. 

Bård Nesteng fikk en meget god 9 plass i OL, og bueskyting fikk stor oppmerksomhet i TV 

sendingene, og store deler av ledelsen i Norsk Idrett sto på tribun og så spennende finaler hvor 

de virkelig fikk øynene opp for hvor små marginer det er i vår idrett. 

John Olav Johansen  som fikk 17 plass i Paralympics. 

En stor gratulasjon til alle gode prestasjoner i tingperioden. 

  

På informasjonssektoren har styret startet en facebook-side som er flittig benyttet og har i 

samarbeid med særforbundsalliansen gjennomført streaming fra en prøveordning med Norges 

Cup.  Denne cup’en er nå gjenstand for evaluering – og sammen med den økte NM-interessen 

gjør dette det nå interessant å vurdere gjennomføringen av våre mest prestisjefylte 

arrangementer. 



I denne sammenhengen ønsket han også å nevne at resultatservicen både under stevner og på 

nettet har høy standard gjennom Ianseo-systemet, og her vil det bli en kontinuerlig utvikling 

av systemet. 

  

Videre er det blitt gjennomført – og til dels styrt – utviklingen av forbundets nye trener-

utdanning i henhold til Norges Idrettsforbunds «trenerløype», der det nå gjennomføres 

aktivitetslederutdanning, trener 1 og trener 2 i henhold til det nye opplegget. 

Mange klubber har også fulgt opp innføring av ferdighetsmerker for nybegynneropplæring 

(World Archery modell). 

  

Styret har nylig gjennomført en strategiprosess, som de håper skal gjøre hele organisasjonen 

bedre med hensyn til arbeidet mot felles mål og med bedre prioriteringer. 

  

På økonomisiden har forbundets gode ungdomsutvikling foreløpig skaffet økte inntekter fra 

NIF, og det må understrekes viktigheten av at dette arbeidet fortsetter, da det er snakk om 

flere hundre tusen kroner i året. 

Styret har også lyktes med involvering i bingovirksomhet som har gitt mer enn en halv 

million kroner de siste to årene – en inntekt som er vanskelig å oppnå på annen måte. 

Det er også blitt inngått en sponsoravtale innenfor området sportstøy.  Her blir inntektene 

bestemt for en stor del av det samlede innkjøp.  Her har også klubbene en mulighet for å 

handle sportstøy til akseptable priser. 

  

Det har altså skjedd mye positivt i perioden, men både utfordringer og muligheter ligger foran 

oss, og det er viktig at vi møter disse med kreativitet og optimisme. 

  

Presidenten ønsket også å benytte anledningen til å beklage at to av forbundets tidligere 

presidenter og innehavere av ferdighetsmerke i gull er gått bort; 

Det gjelder mangeårige president Arne Kronen som var president i hele 14 år i perioden 1974 

til 1988,  og Vigdis Stigen Landskaug som var president i perioden 2008 – 2011.  Dessverre 

forlot hun oss så alt for tidlig, men som det ble sagt i bisettelsen; Vigdis tapte ikke kampen 

mot kreften, men hun VANT 4 år.  Dette står virkelig i stil til hennes mange meritter innen 

bueskytingen med hele 54 individuelle NM titler og 9 Kongepokaler, den siste i 2012. 

I tillegg til de nevnte personer så har også flere andre medlemmer av forbundet gått bort i  

tingperioden. 

Disse ble hedret med 1 minutts stillhet. 

 

Deretter ble ordet gitt til Leder av Ordenskanselliet, Eva Thesen, som tildelte  NBFs 

Hederstegn i sølv til  

 

Heidi Bjelland, Larvik Bueskyttere 

for hennes 40 årige innsats for bueskyting i så vel klubb som forbund. 

 

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

Oddvar J. Jensen, som hilste fra Idrettsstyret. 

Han hadde lite kjennskap til bueskyting tidligere, men har etter en del lesing fått med seg at 

forbundet ikke er blant de store, men allikevel er olympisk/paralympisk idrett med stor 

aktivitet. 

I NIF jobbes det svært mye med idrettspolitikk om dagen. OL 2022 tar det meste av tiden.  

Dette er spydspissen, det ypperste, for idretten i verden. NIF ønsker å drive IOC i positiv 

retning, i stedet for at de blir kritisert.   



All idrett er avhengig av legitimitet, og det gjelder også IOC.  NIF arbeider for å få vist frem 

den norske modellen.   Han mente videre at fokuset på bruttoutgiftene ved et OL-arrangement 

blir feil og at man måtte seg på «hele regnskapet».  Bruttogarantien man ønsker seg, er 35 

milliarder, men det er ca. 16 milliarder netto det er snakk om. 

Men det er svært mye som ikke er tallfestet; «folkefesten», helseeffekten, idrettsanlegg, 

sikkerhet/beredskap, miljø osv. 

Det som er viktigst for NIF her, er det frivillighetsløftet som et OL vil gi.  OL i 1994 ga et 

voldsomt løft.  Norsk idretts frivillige arbeid er verdsatt til rundt 13 milliarder kroner hvert år,  

NIF jobber også med kompetanseløftet – dvs. trenerløypa, Olympiatoppen – regionalisering ut 

til utøverne.   

Han 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.  

 

Jan R. Skyttesæter        President 

Steinar Risinggård        Visepresident 

Sigmund Lindberget        Visepresident 

Ken H. Tesaker     Styremedlem 

Jan E. Ellingsen        Styremedlem  

Sissel Storelv         Styremedlem 

Eva T. Width         Styremedlem 

 

Bueskytterregion Midt-Norge         Ronny Edvardsen 

Nordland Bueskytterkrets          Hugo B. Johansen 

Bueskytterregion Sør-Vest             Paul H. Paulsen  

Troms Bueskytterkrets       Oddvin Storelv 

Østfold Bueskytterkrets       Helge Møller 

                      

Akkerhaugen BSK        Jarle Flathus 

Bergen BS      Endre Vik Larsen   

          Pauline Lemaire 

Bodø BF      Ole-H. Iversen 

       Morten Hildonen (forsinket lørdag) 

Bærum & Omegn BS        Tom Kristiansen 

Elverum BS         Helge Husa 

Finstadbru BS         Rolf Østvold (kun lørdag) 

       Camilla Holten 

Fredrikstad BS     Morten Johannessen 

          Inger-Lise Ellingsen 



Fredrikstad HIL        John O. Johansen 

Førde BK      Jan R. Sekkelsten 

Harstad BS         Hanne Kvitting 

       Rune Meltzer 

Harøy BL      Nils Røsok 

Hvaler IL      Inger F. Edvardsen 

Hvalstad IL         Berit M. Øgaard 

Klepp BK      Gunnar Fykse 

       Tommy Figved 

       Mona Langeland 

Kristiansand BS             Marius Hole Flaa 

Larvik BS      Anne Ragnhild T. Sletsjøe (kun lørdag) 

Marius Halvorsen (kun søndag) 

       Bjørn Omholt 

       Vigdis S. Gjone 

Laugen BK      Kristin Hagerup 

       Trond Hagerup 

Lillestrøm & OB        Roar Jystad   

       Beate Stensbye 

       June Svensen  

Moss BS                  John Måleng 

Oslo BS      George Refseth 

       Eirin Beenberg 

       Johannes Ibel 

Sandefjord BS         Inger M. Bøe     

       Morten Bøe 

       Johny Sandbæk 

Stavanger BS         Dina Krabbe Knutsen 

Surnadal IL         Steinar Hølås 

Sverresborg BS     Rolf O. Røstad 

       Grete S. Hortemo 

          Tor Solve Tretli 

Tinden BK      Jon-Arne Storelv 

       Anita H. Lien 

       Arnt M. Eriksen 

Tustna IL      Sigmund B. Johansen 

       Kristin Fuglevåg 

Tønsberg & OB     Gøran Albrigtsen     

SK Vidar         Eivind Lie 

       Morten Lunde 

Vollan IK      Ståle Sundsethaug 

Ørje IL      Jon I. Nesset 

Ås BS          Kristin Davies 

       Robert S. Landskaug 

 

Oppropet ga 65 stemmeberettigede 

 

I tillegg var følgende til stede: 

Varamedlemmer til Styret    Heidi Bjelland 

       Anette S. Andersen 



Lovkomite NBF     Eva C. Thesen 

Kontrollkomite NBF     Norulf Åmås 

Norges Idrettsforbund    Oddvar J. Jensen 

Dirigent      Per E. Bolstad (forslag) 

Generalsekretær NBF     Morten B. Wilmann 

Administrasjonen NBF    Stephen Smithurst 

 

 

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:  Helge Møller 

       Robert S. Landskaug 

 

        

5. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN,       

HERUNDER VALG AV TELLEKORPS 

 

Punkt 11 i sakslisten var falt ut – Forslag.    Tinget godkjente dette tillegget til sakslista. 

  

Sakslisten og forretningsordenen ble så godkjent.  

 

Tellekorps ble valgt:     Heidi Bjelland 

       Anette S. Andersen 

       Norulf Åmås 

 

 

6. FORBUNDSSTYRETS BERETNING FOR 2012/2013. 
 

Beretningen for 2012/2013 ble gjennomgått punkt for punkt med følgende 

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

 

Side 6:  Feil komitenavn; Det heter lovutvalg, ikke lovkomite. 

Side 8:  Internasjonale tillitsverv.  Til orientering; Eva Thesen, WA styremedlem  

  har i perioden mottatt WA’s hederstegn i sølv. 

Side 12: Internasjonalt virke.  Eva Thesen (dommer WA Europe)  hadde jobb som TD 

under OL 2012 i London, i tillegg til at hun har dømt under EM og VM. 

Side 16: Siste setning på siden: Det var ønske om å få med at Jan Askeland også var den 

som fikk WAs materiell til Norge og jobbet med det siden 2011. 

Side 22  Dommerstatistikk:  Informasjon at Robert Landskaug har dømt i 2013.  

                        For øvrig ble det gjort oppmerksom på at dette er statistikk som hentes fra 

                        stevnerapporter som ikke alltid er nøyaktige.   Det viktigste er å skille mellom 

                        dem som har vært i aktivitet og dem som ikke har vært i aktivitet. 

 



Følgende hadde ordet til beretningen: Morten Wilmann, Paul H. Paulsen, Johny Sandbæk, Robert S. 

Landskaug,  

 

 

7. KOMITERAPPORTER 

 

Rapportene ble godkjent med følgende kommentarer: 

 

Side 49: Rapport fra Lovkomiteen:  Som kommentert under punkt 6 over, så heter denne 

komiteen lovutvalg (ikke lovkomite). 

 

 

8. MELDING OM ELITESATSING 

 

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 2012. 

 

Sandefjord BS hadde eget forslag som ønskes behandlet på tinget. 

 

Tinget vedtok enstemmig at klubbens forslag kunne legges frem for delegatene, og 

behandles etter lunsj lørdag.  

Dokumentet ble så delt ut og lest i første pause og behandlet etter punkt 10. 

 

 

9. TILDELING AV NM 

 

2015: 

NM innendørs       - Klepp BS     

NM skive           -    Sandefjord BS 

NM jakt/felt       -    ingen søkere 

 

2016: 

NM innendørs       - Farsund IL og Klepp BS 

NM skive           -    ingen søkere 

NM jakt/felt       -    ingen søkere 

 

Begge søkere av NM innendørs 2016 fikk lov å fortelle om hvorfor de ønsker å arrangere 

NM.  Farsund IL var ikke til stede, men fikk sin søknad lest opp.  Klepp hadde en kort 

presentasjon, og fikk også sin søknad lest opp. 

 

Avstemming:  

Farsund:  26  stemmer     

Klepp:  32  stemmer 

  

Vedtak: Klepp BS blir arrangør av NM innendørs 2016 

De øvrige NM søkere 2015 ble også godkjent av tinget.   

 
Følgende hadde ordet: Jon-Arne Storelv, Gunnar Fykse, Johny Sandbæk, Ole-H. Iversen, Vigdis S. 

Gjone, Morten Wilmann, 



10. STRATEGIPLAN 

 
Presidenten holdt en presentasjon av forbundets strategiplan som de startet med i samarbeid 

med NIF høsten 2013, og som skal lede frem til en handlingsplan.  Handlingsplanen skal 

utvikles i samarbeid med klubber og kretser/regioner frem mot tinget 2016 og presenteres der. 

 

Hva med handlingsplan for de kommende to år? 

Handlingsplaner gjelder inntil ny, eller endret plan, foreligger.  

Styret ønsket å satse på å bygge «rammeverket» til strategiplanen og da fortsette med 

eksisterende handlingsplan samt innlemme strategiplanen i arbeidet, i samarbeid  med resten 

av organisasjonen. 

Man kan si at den overordnede handlingsplanen nå var å starte et strategiarbeid fram mot ny 

handlingsplan.  Denne skal være oversiktlig og med klare ansvarsområder,  

Satsning på ungdom – jobbe mot videregående skole (strategi fra NIF/OLT). 

Få til godt ungdomsmiljø, bra aktivitet, involvering er punkter som er svært viktig her. 

Ønskes satsning på jakt/felt området inn i prosessen. 

Legge inn en kompetansebank inn i strategiplanen – personer ute i miljøet som har  

kompetanse på forskjellige områder. 

Strategiplanen basert på jobben gjort den siste perioden, og jobben aktivitetsutvikleren Sverre 

Fredriksen har gjort, har vært enorm. 

Styret ønsker tilslutning til at de kan fortsette prosessen med å ansettelse av ny 

aktivitetsutvikler.  Dette vil da tas senere under budsjettbehandlingen. 

 

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

 
Følgende hadde ordet: Jan Roger Skyttesæter, Bjørn Omholt, Kristin Hagerup, Johny Sandbæk, Ken 

H. Tesaker, Paul H. Paulsen, Tor Solve Tretli,  

 

 

 

8. MELDING OM ELITESATSING – forts. 
 

Behandling av forslaget til Elitesatsing fra Sandefjord BS: 

 

Styret i NBF er positiv til dette dokument som har mye bra innhold, men ser utfordringer bl.a. 

i forhold til økonomi.  Styret foreslo at dette dokumentet tas med i det videre strategiarbeidet 

man nå har startet. 

 

Sandefjord BS mener at deres forslag skal være begynnelsen på noe nytt ift. elitesatsingen i 

NBF. 

 

Bodø: Mye bra i dokumentet, men klubber, kretser/regioner har ikke behandlet dokumentet 

fra Sandefjord.  Forbundets elitemelding er behandlet ute i miljøene, og delegatene har fått 

sine fullmakter i forhold til denne. 

 

Larvik: Side 4 i dokumentet til Sandefjord: Tanker om at landslagstrener også kan være 

Sportssjef  (jobbe med landslag og med bredde/klubb), i tillegg til at trenerutvikler kan være 

fra klubbmiljøet (ikke ansatt). 

 

Styret:  Man er faktisk i gang med en prosess ift. toppidrett/Olympiatoppen. 



Forslaget fra Sandefjord har ekstra økonomiske kostnader, bl.a. reisevirksomhet som koster 

enormt.  Mener det blir vanskelig å få til – jfr.  foreslått budsjett. 

 

Styrets forslag om å innlemme dokumentet i den videre strategiprosessen ble tatt opp til 

avstemming og enstemmig vedtatt. 

 

 

Så ble uttakingskriteriene tatt til behandling. 

 

Kommentar vedr. punkt c) side 59 – skyting på «hjemmebane».    Det ble her en diskusjon 

omkring dette punktet som endte med at Forbundsstyret foreslo å stryke pkt. c på siden 59. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Det kom følgende forslag fra Sandefjord BS på området «Uttaksprosedyrer i NBF», der de 

ønsket et tillegg på side 59, før siste avsnitt: 

«Har en aktuell skytter verv for NBF, skal ikke dette være et hinder for uttak» 

 

Dette forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Melding om elitesatsing samt prinsipper ved uttak ble vedtatt med de endringene som 

fremkommer  ovenfor. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Jan R. Skyttesæter, Ole-H. Iversen, Vigdis S. Gjone, Ken H. 

Tesaker, Morten Wilmann, Jo- Arne Storelv, Roar Jystad, Eva Thesen, Ronny Edvardsen, Jan Erik 

Ellingsen, Tor Solve Tretli, Kristin Hagerup, Morten Bøe, Paul H. Paulsen, Tommy Figved, Inger M. 

Bøe,  

 

 

11.  FORSLAG 

 

Lovutvalget uttaler til forslagene: 

 

Forslagene 1, 2 og 3 er Lovforslag som krever 2/3 flertall for å bli godkjent. 

Forslag 1 og 2 vil også ha konsekvenser for Regelverk B – art. 100 B og C. 

Forslag 8 ser ut til å inneholde to forslag; et om reklame og et om oversettelse av  

WA sitt regelverk til norsk. 

Forslag 13 er lite konkret.  Norge følger allerede WA sitt regelverk for skyterunder og 

forbundsstyret har allerede fullmakt til å regulere bestemmelsene om runder. 

Forslag 17 burde vært mer konkret i og med at vi allerede har kl. 1 som skyter på trippel. 

Forslag 23 ser ut til å inneholde to forslag, et om finaleskyting og et om antall mål på felt. 

 

 

Forslag nr. 1  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
NBF’s lov §17 

 

UK (Uttakskomiteen) skal bestå av et valgt medlem i tillegg til de medlemmer som er utnevnt 

av Forbundsstyret, og arbeide etter de instrukser Tinget og Forbundsstyret utarbeider. 



Det kan ikke være mer enn én representant fra en klubb i komiteen.  Kriteriene for de uttak 

UK gjør, skal være kjent i god tid før uttaket. 

 

Forslaget falt med 19 mot 43 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk 

 

 

Forslag nr. 2  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
NBF’s lov §17 

 

Sportsutvalget skal bestå av et valgt medlem i tillegg til de medlemmer som utnevnes av 

Forbundsstyret.  Tinget og Forbundsstyret skal utarbeide retningslinjer basert på Elite-

meldingen og handlingsplanen som vedtas på Tinget. 

Det kan ikke være mer enn én representant fra samme klubb i komiteen. 

 

Forslaget falt med 19 mot 43 stemmer. 

  
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, 

 

 

Forslag nr. 3  -  Fra Forbundsstyret 

 
NBF’s lov §17 

Om valgbarhet.  §17, pkt 11 – siste ledds første setning fjernes. 

 

Forslaget falt da det ikke fikk de nødvendige 2/3 flertall. 

  
Følgende hadde ordet: Jan Roger Skyttesæter, Johny Sandbæk, Bjørn Omholt, Rune Meltzer, Tommy 

Figved, Sissel Storelv 

 

 

Forslag nr. 4  -  Fra Forbundsstyret 

 
Regelverk B – art. 101 D – V. 

 

Fra og med 2016 skal alle konkurranser ha minst én dommer som ikke samtidig er deltaker i 

konkurransen. 

 

 

Det forelå flere endringsforslag.  

 

Til slutt ble et endringsforslag fra Tinden og Harstad tatt opp til avstemming: 

«Fra og med 2016 skal alle konkurranser med mer enn 25 deltakere ha en hoveddommer som 

ikke samtidig er deltaker i konkurransen». 

 

Dette endringsforslaget ble vedtatt med 38  mot  27  stemmer. 

 



Følgende hadde ordet: Hugo B. Johansen, Jon-Arne Storelv, Jan R. Sekkelsten, Robert S. Landskaug, 

Gunnar Fykse,  

 

 

Forslag nr. 5 - Fra Forbundsstyret 

 
Regelverk B – art. 100 F – Regler knyttet til sponsing fra spillselskaper. 

 

A) Avtaler med utenlandske spillselskaper om reklame for selskapet vil ikke bli 

      godkjent. 

B) Utøvere som måtte inngå slike avtaler, vil ikke få anledning til å representere Norge 

     i internasjonale mesterskap, leker eller World Cups. 

 

Forslaget vedtatt med overveldende flertall. 

  
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Jan Roger Skyttesæter, Hugo B. Johansen, Steinar 

Risinggård, Morten Wilmann,  

 

 

Forslag nr. 6  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
Regelverk B – art. 100 F – Regler knyttet til sponsing fra spillselskaper. 

 

Avtaler med utenlandske spillselskaper som ikke har lisens i Norge vil ikke bli godkjent – og 

utøvere som måtte inngå slike avtaler, vil ikke få anledning til å representere Norge i 

internasjonale mesterskap og World Cups. 

 

Forslaget falt bort, ut ifra vedtak under forslag 5. 

  

 

 

Forslag nr. 7 - Fra Klepp Bueskyttere 
 

Vanlige sponsoravtaler som skyttere og klubber inngår med næringslivet, trenger ingen NBF-

godkjenning så lenge de følger NBF’s regelverk på området. 

Forbundsstyret utarbeider retningslinjer som konkretiserer hvilke typer avtaler som trenger 

NBF-godkjenning. 

 

Forbundsstyret  legger fram og ber om oppslutning om følgende endringsforslag; 

 

Forbundsstyret får fullmakt til å foreta en oppgradering av vårt samlede regelverk som 

regulerer forholdet mellom næringslivet og vår idrett – jfr. Regelverk B – Art. 100. 

 

Styrets endringsforslag ble vedtatt med overveldende flertall. 

 
Følgende hadde ordet: Gunnar Fykse, Morten Wilmann 

 
 
 

 



Forslag nr. 8  -  Fra Klepp Bueskyttere 
 

World Archery’s amatørbestemmelser (WA 2.2.6 og 2.2.7) gjelder ved stjernestevner 

og WA’s mesterskap. 

Ved nasjonale stevner (ikke stjernestevner) og ved klubbrepresentasjon i utlandet, er det ingen 

øvre grense for reklameomfang hverken i antall eller størrelse på deltakernes klubbantrekk 

eller utstyr. 

 

Forslaget falt med overveldende flertall. 

  
Følgende hadde ordet: Morten Wilmann, Gunnar Fykse, Jon-Arne Storelv, Morten Bøe, Tommy 

Figved, Ken H. Tesaker,  

 

 

 

Forslag nr. 9  -  Fra Gjesdalbuane 

 
Regelverk B – art. 100, pkt. H – siste setning strykes; 

«Vedkommende kan bare delta for Norge i landslagssammenheng» 

 

Forslaget falt (mot 4 stemmer). 

  

 

 

Forslag nr. 10  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
Regelverk B, Art. 100 – Pkt. 2 Alkohol  - nytt punkt. 

 

Ved representasjon i internasjonale mesterskap hvor man representerer Norge er det 

nulltoleranse for bruk av alkohol.  Skyttere eller lagledere som bruker alkohol på  

dagtid/kveldstid under representasjonen skal trekkes fra all deltakelse og sendes hjem 

for egen regning.  Lagleder kan ikke gi dispensasjon fra nulltoleransen.  Lagleder har også 

plikt til å rapportere brudd p nulltoleransen.  Utøvere som bryter regelen kan bli utestengt 

inntil 2 år, men minimum 1 år.  Forbundsstyret avgjør utestengelsen. 

 

Forslaget falt med 49 mot 13 stemmer. 

 
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Morten Bøe, Jan Roger Skyttesæter, Ronny Edvardsen, Vigdis 

S. Gjone, Helge Møller, Morten Wilmann, Bjørn Omholt 

 

 

 

Forslag nr. 11  -  Fra Østfold Bueskytterkrets 

 
Regelverk B – om approbasjon. 

For utendørssesongen skal søknad om approbasjon av stevner være forbundet i hende senest 

1. desember året før.   For innendørssesongen skal søknaden være forbundet i hende senest 1. 

juni samme året denne sesongen starter. 

 



Forslaget falt mot overveldende flertall. 

  
Følgende hadde ordet: Helge Møller,  

 

 

Forslag nr. 12  -  Fra Bueskytterregion Midt-Norge 

 
Regelverk B – art. 101 E.  Deltakeravgift 

 

Forandre ordet «skal» til «kan», slik at første del av teksten blir:  «Det kan erlegges en 

Deltakeravgift til krets- eller regionsleddet for terminlisteførte stevner til den krets- eller 

region stevnets arrangør hører til. 

 

Forslaget falt (mot 13 stemmer) 

  
Følgende hadde ordet: Ronny Edvardsen, Rune Meltzer,  

 

 

Forslag nr. 13  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
Art. 101 – Stevner. 

 

WA sitt internasjonale regelverk innføres for skiveskyting så vel som jakt, 3D og felt-skyting.  

Forbundsstyret har fullmakt til å gjøre endringer i regelverket for å tilpasse 

reglene med hensyn til norske klasser i de respektive skyterundene. 

 

Forslaget falt (mot 8 stemmer) 

  
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Sissel Storelv,  

 

 

Forslag nr. 14  -  Fra Forbundsstyret 

 
Regelverk B – Art. 105 (NM) 

 

Det gjøres unntak fra de internasjonale skytereglene om utstyrsfeil ved finaleskyting i norske 

mesterskap, idet man følger samme bestemmelser som under kvalifiseringen 

(innledningen). 

 

Forslaget ble vedtatt (mot 8 stemmer) 

  

 

Forslag nr. 15  -  Fra Forbundsstyret 

 
Regelverk B – Art. 105 (NM) 

 

Det kan ikke settes rekorder i matchskyting i norske mesterskap. 

 

Forslaget ble vedtatt (mot 6 stemmer) 



Forslag nr. 16  -  Fra Tustna Idrettslag 

 
Regelverk C – Skyteregler. 

 

Art. 5, «skyting og adferd» pkt. 6 om at det ikke er tidskompensasjon ved utstyrsfeil, 

tas vekk. 

 

Forslaget ble trukket tilbake. 

  
Følgende hadde ordet: Sigmund B. Johansen 

 

 

 

Forslag nr. 17  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
Regelverk B – art. 102 – Klasseinndeling 

 

40cm loddrette trippelskiver innføres som standard skive for alle i klasse 1 som i dag skyter 

på full 40cm skive. 

60cm loddrette trippelskiver innføres som standard skive for alle i klasse 1 som i dag  

Skyter på full 60cm skive. 

 

Forslaget falt (mot 13 stemmer). 

  
Følgende hadde ordet: Eva Thesen, Johny Sandbæk, Eva T. Width, Anita H. Lien, Inger F. Edvardsen, 

Jon-Arne Storelv,  

 

 

Forslag nr. 18  -  Fra Larvik Bueskyttere 

 
Regelverk B – Art. 105 – Aldersklasser. 

 

Klassene 50+ utgår og erstattes med klassene 60+.   Disse klasser skyter de samme avstander 

som klassene 50+ i dag.  Dette gjelder alle divisjoner. 

Det skytes egen lagskyting for bare klassene 60+ i NM. 

  

 

Det kom et endringsforslag fra BR Sør-Vest: 

 

«I tillegg til klassene 50+ innføres klasser 60+.  Disse klasser skyter de samme avstander som 

klassene 50+.  Dette gjelder alle divisjoner». 

 

Endringsforslaget falt (mot 1 stemme) 

 

Så ble det foretatt avstemming av Larvik BS sitt forslag. 

 

Forslaget falt (mot 10 stemmer) 

  
Følgende hadde ordet: Bjørn Omholt, Sissel Storelv, Paul H. Paulsen, Jan Erik Ellingsen, Jon-Arne 

Storelv, Rune Meltzer,  



Forslag nr. 19  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
Regelverk B, Art. 104 B IV 

Norske rekorder kan bare godkjennes for stevner der skytternes materiell, skytedistanser og 

poengberegning er betryggende kontrollert.  Det må minst være skyttere fra to klubber i 

klassen der det settes rekord, og minst én ikke-skytende dommer og en ikke-skytende 

skyteleder.  Stevnet skal også være arrangert etter regelverket når det gjelder lyd- og 

lyssignal. 

 

Forslaget falt (mot 3 stemmer) 

  
Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk, Inger F. Edvardsen,  

 

 

Forslag nr. 20  -  Fra Tustna Idrettslag 

 
Regelverk B – Art. 105 - Skyterunde 

 

I NM innendørs skytes det 30 piler i den innledende runden, og for å kåre en norsk mester for 

lag arrangeres det særskilt lagskyting. 

 

Det ble fremmet flere endringsforslag i sakens anledning som til slutt førte til at ordstyrer 

delte spørsmålene opp i tre konkrete forslag: 

 

Forslag 1:  Det innføres en ny innendørsrunde med 30 piler  på 18m. 

Forslaget ble vedtatt (mot 5 stemmer). 

 

Forslag 2:  Den nye innendørsrunden benyttes i NM innendørs 

Forslaget falt (mot 5 stemmer) 

 

Forslag 3:  Det innføres særskilt lagskyting ved NM innendørs.  Nærmere bestemmelser 

delegeres til Forbundsstyret. 

Forslaget ble vedtatt (mot 7 stemmer) 

 
Følgende hadde ordet: Tommy Figved, Tor Solve Tretli, Ken H, Tesaker, Sigmund B. Johansen, Bjørn 

Omholt, Hugo B. Johansen, Sissel Storelv, Rune Meltzer, Jan Erik Ellingsen, June Svensen, Gunnar 

Fykse, Jon-Arne Storelv, Inger F. Edvardsen, Morten Wilmann, Ronny Edvardsen  

 

 

Forslag nr. 21  -  Fra Sportsklubben Vidar 

 
Regelverk B, art. 105 -  NM Felt og NM Jakt 

Arrangørklubben kan bestemme om man skal arrangere NM over én eller to dager. 

 

Forslag nr. 22  -  Fra Sportsklubben Vidar 

 
Regelverk B,  art. 105 -  NM Felt 

Arrangør kan bestemme om det skal være én dag med uoppmålte avstander og én dag 

med oppmålt avstander eller begge dager med oppmålte avstander. 



Forslag nr. 23  -  Fra Klepp Bueskyttere 

 
Regelverk B, art. 105 -  Finaleskyting i NM Jakt/3D 

Det innføres individuell finaleskyting for seniorklassene i NM Jakt/3D.  Etter 

kvalifiseringsrunde over 30 mål skytes finalerunder i seniorklasser med minimum 8 deltakere.  

Finaleskytingen er begrenset til 8 skyttere, men skal ellers i hovedsak følge de internasjonale 

bestemmelsene for finaleskyting som til enhver tid er gjeldende. 

 

Forslag nr. 24  -  Fra Klepp Bueskyttere 

 
Regelverk B, art. 105 – Finaleskyting i NM Felt 

Det innføres individuell finaleskyting for seniorklassene i NM Felt.  Etter kvalifiseringsrunde 

over 24 mål skytes finalerunder i seniorklasser med minimum 8 deltakere.  Finaleskytingen er 

begrenset til 8 skyttere, men skal ellers i hovedsak følge de internasjonale bestemmelsene for 

finaleskyting som til enhver tid er gjeldende. 

 

Forslag nr. 21, 22, 23, 24 ble trukket til fordel for følgende endringsforslag: 

 

NM Felt og NM Jakt avholdes over to dager på to separate helger.   Første dag skytes en 

innledning/kvalifisering  og andre dag skytes individuelle og lagfinaler. 

Detaljene rundt avviklingen overlates Forbundsstyret. 

 

Forslaget ble vedtatt (mot 6 stemmer). 

 

 

Forslag nr. 25  -  Fra Larvik Bueskyttere 

 
Regelverk B, art. 105 H II 

Kadett recurve gutter og jenter har egen lagskyting på 60m i NM 

Kadett compound gutter og jenter har egen lagskyting på 50m i NM 

 

Forslaget falt (mot 3 stemmer) 

  
Følgende hadde ordet: Vigdis S. Gjone, Robert S. Landskaug, Jon-Arne Storelv,  

 

 

Forslag nr. 26  -  Fra Forbundsstyret 

 
Regelverk B, art. 105 – Lagskyting i NM jakt og NM felt. 

 
a) Lagskyting i NM Felt. 
    Det innføres lagskyting på 4 mål ved mesterskapet. 
    Lagskytingen er «felles» for alle klasser – nominerte lag. 
    Et lag består av 3 skyttere, én fra hver av divisjonene compound, recurve og valgfritt  langbue/ 
    instinkt/barebow   
 
b) Lagskyting i NM 3D 
    Det innføres lagskyting på 4 mål ved mesterskapet. 
    Lagskytingen er «felles» for alle klasser – nominerte lag. 



    Et lag består av 3 skyttere, én fra hver av divisjonene langbue, barebow el. instinkt, og 
    compound el. recurve. 

 
Forslaget ble trukket tilbake (som følge av vedtak under forslag 24). 

 

 

Forslag nr. 27  -  Fra Forbundsstyret 
 

Regelverk B, art. 105 J  -  HM Kongens Pokal 

 

Kongepokal turnerer mellom innendørs/skive/jakt og felt på 3 års basis. 

Kongepokalen utdeles til den Norgesmester (senior) som har gjort den beste prestasjonen i 

mesterskapet.   Forbundsstyret vil utarbeid et grunnlag for bedømmingen mellom divisjonene. 

Når det gjelder jakt/felt vil disse mesterskapene bli bedømt sammen.  Da banenes utforming 

her ikke er helt like, vil bedømmingen skje av et nedsatt utvalg. 

NIF sine regler tilsier at Buejegerklassen ikke kan delta i kampen om kongepokal, da denne 

klassen ikke i sin helhet nødvendigvis består av NIF-medlemmer. 

 

Forslaget ble vedtatt (mot 9 stemmer). 

  
Følgende hadde ordet: Sissel Storelv, Morten Wilmann, Helge Møller, Tor Solve Tretli, Gunnar Fykse, 

Jon-Arne Storelv, Rune Meltzer, Norulf Åmås, Ken H. Tesaker, Johny Sandbæk, Bjørn Omholt, Hugo 

B. Johansen, Eivind Lie,  

 

 

Forslag nr. 28  -  Fra Forbundsstyret 
 

Regelverk B, art. 107 B  -  Vedr. antrekk ved konkurranser 

 

Skyteantrekk for stevner for øvrig;  Klubbantrekk som minimum består av en overdel som 

identifiserer klubben ved navn og/eller logo med en størrelse på minst 200cm2. 

Treningsdresser eller andre plagg som er klubbantrekk (og som oppfyller kravet til 

uniformering og identifisering – se ovenfor) er tillatt. 

 

Nevnte overdel skal dekke armhulen, og ellers skal det benyttes lange bukser eller skjørt. 

Shorts kan også benyttes. 

Det er likeledes tillatt å benytte hensiktsmessig antrekk, fortrinnsvis i klubbens farger, ved 

regn og kulde. 

Fottøy som ikke er åpne for tær eller hel, skal benyttes. 

 

Bestemmelsene om skyteantrekk gjelder konkurranse-, trenings- og hvileområdet og 

begrenses fysisk av publikumssperringene (-området).  Premievinnere skal stille i  

klubbantrekk. 

 

Reglene gjelder tilsvarende for lagledere/trenere – og de gjelder også for deltagelse utenlands 

der man representerer en norsk klubb. 

 
 
Endringsforslag fra Sandefjord BS: 

Ønsker ordet «akkreditert» foran ordet «konkurranse» i tredje avsnitt. 



 

Endringsforslaget falt (mot 10 stemmer) 

 

Forbundsstyrets opprinnelige forslag ble vedtatt med overveldende flertall (mot 8 

stemmer) 
 

Følgende hadde ordet: Johny Sandbæk,  

 

 

Forslag nr. 29  -  Fra Sandefjord Bueskyttere 

 
Regelverk B, art. 107 B  -  Vedr. antrekk ved konkurranser 

 

Antrekksreglene oppdateres generelt. 

Bestemmelsene om skyteantrekk gjelder akkreditert konkurranse-, trenings- og hvileområdet 

og begrenses fysisk av publikumssperringene/-området.   Premieutdeling 

foregår på akkreditert område. 

Premievinnere skal stille i klubbantrekk, og forholde seg til de retningslinjer arrangøren setter 

for premiering. 

 

Forslaget ble trukket tilbake. 

  

 

 

12. REGNSKAP 2012 

 
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT 

Styrets økonomiske beretning godkjent.  Ingen kommentarer 

 

b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen kommentarer. 

 

c) REVISJONSBERETNING 

Revisjonsberetningen for 2012 godkjent uten kommentarer. 

 

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 

Denne ble enstemmig godkjent. 

 

 

13. REGNSKAP 2013 

 
a) FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE RAPPORT 

Styrets økonomiske beretning godkjent.  Ingen kommentarer 

 

b) KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 

Det ble gjort en redegjørelse fra administrasjonen til kontrollkomiteens kommentar på store 

overskridelser i kostnader til internasjonal deltakelse ift. budsjettet. 

Det gikk bl.a. på bestilling av billetter, reiser, overnattinger etc. og endringer av dette osv. 

Kontrollkomiteens beretning godkjent. Ingen andre kommentarer. 



 

c) REVISJONSBERETNING 

Revisjonsberetningen for 2013 godkjent uten kommentarer. 

 

d) RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 

Denne ble enstemmig godkjent. 

 
Følgende hadde ordet: Morten Wilmann, Norulf Åmås, Steinar Risinggård, Johny Sandbæk, Bjørn 

Omholt og Roar Jystad. 

 

 

 

Tingforhandlingene ble avsluttet lørdag. 

 

Søndag oppstart begynte med ny opptelling av delegater: 

 

Marius Halvorsen var delegat for Larvik BS i stedet for Anne Ragnhild T Sletsjøe. 

Rolf Østvold fra Finstadbru BS var ikke til stede. 

 

Til sammen 65 stemmeberettigede til stede. 

 

 

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 2014 OG BUDSJETT 2015 

 
Budsjettet for 2014. 

 

Forslag fra BR Midt-Norge: 

Tinget henstiller til styret å finne dekning for de merutgifter prioritering av World Cup 

medfører. 

Forslaget til Midt-Norge vedtatt med overveldende flertall. 

 

Budsjettet 2014 med et overskudd på kr. 21.500,- - ble enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Morten Bøe, Ronny Edvardsen, Johny Sandbæk, Steinar Risinggård, Tommy 

Figved, Morten Wilmann, Jon-Arne Storelv, Bjørn Omholt,  

 

 

Budsjettet for 2015. 

 

Det ble påpekt at det måtte kunne la seg gjøre å sende flere skyttere til VM dette året for  



de budsjetterte kr. 90.000,- siden mesterskapet går i København.   Det ble også hevdet at det 

sikkert ville være mange som ville delta på en fellesbuss med laget og kanskje gjøre reisen 

«gratis». 

Gen.sek. sa at det ville være fint om man fikk til dette, men i budsjettsammenheng må man ta 

hensyn til mulige utgifter og kun sikre inntekter. 

 

Styret vil følge opp innspillene. 

 

Forslag fra BR Midt-Norge: 

Tinget henstiller til styret å finne dekning for de merutgifter prioritering av World Cup 

medfører. 

Forslaget til Midt-Norge vedtatt med overveldende flertall. 

 

Budsjettet for 2015 med et overskudd på kr. 25.000,- ble enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Morten Bøe, Johny Sandbæk, Morten Wilmann 

 

 

16. BESTEMME STED FOR NESTE TING - 2016 
 

Forslag fra styret: 

Tinget gir Styret fullmakt til å fastlegge sted for avviklingen av Tinget 2016 og at det  

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

reiseomkostningene. 

 

Det var også innkommet forslag om at Tinget 2016 legges til Bodø, der det vil bli oppført et 

nytt Rica-hotell (ferdigstilt i 2014) i gangavstand fra flyplassen. 

Det ble vist til i forslaget om at Tinget bare en gang tidligere er lagt til den nord-norske 

landsdelen, i Harstad 

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Følgende hadde ordet: Inger F. Edvardsen, Bjørn Omholt, Jon-Arne Storelv, Morten Wilmann,  

 

 

17. VALGKOMITEENS INNSTILLING OG VALG 

 

 

Valgene fikk følgende utfall:  

 

President;  Jan Roger Skyttesæter, Lillestrøm & OB Ikke på valg 

 

1. Visepresident; Steinar Risinggård, Kristiansand BS  Valgt for 4 år 

    

2. Visepresident; Sigmund Lindberget, Elverum BS                 Ikke på valg 

 

Styremedlemmer; Eva Therese Width, Tustna IL   Ikke på valg 

Ken Henry Tesaker, Stavanger BS  Ikke på valg   

   Tommy Figved, Klepp BS   Valgt for 4 år 

(54 stemmer) 



Eva C. Thesen, SK Vidar   Valgt for 4 år  

   (54 stemmer) 

Sissel Storelv, Tinden BK    

(22 stemmer) 

 

Varamedlemmer; Ronny Edvardsen, Surnadal IL   Ikke på valg 

Kristin Fuglevåg, Tustna IL   Valgt for 4 år 

(46 stemmer) 

Hugo B. Johansen,  Ørnes IL   Valgt for 4 år 

(43 stemmer) 

Sissel Storelv, Tinden BK 

(22 stemmer) 

Jan Erik Ellingsen, Moss BS 

   (19 stemmer)     

 

 

Alle komite- og utvalgsmedlemmer velges for 2 år: 

 

Kontrollkomite; Norulf Åmås, Klepp BS, leder  Valgt 

   (38 stemmer) 

Tom Kristiansen, Bærum & OB   

   (24 stemmer) 

Inger F. Edvardsen, Hvaler IL  Valgt 

 

Varamedlemmer; Anette S. Andersen, Lillestrøm & OB Valgt 

   Helge Møller, Fredrikstad BS  Valgt 

 

Lovutvalg;  Roar Jystad, Lillestrøm & OB, leder  Valgt 

   Paul H. Paulsen, Stavanger BS  Valgt 

   Tove M. Michaelsen, Klepp BS  Valgt 

 

Valgkomite;  Jon-Arne Storelv, Tinden BK, leder  Valgt 

   Rune Edvardsen, Hvaler IL   Valgt 

   Iris Finnøy, Harøy BL   Valgt 

 

Ungdomsutvalg: Kristin Fuglevåg, Tustna IL   Valgt 

   Jon I. Nesset, Ørje IL    Valgt 

   Endre Vik-Larsen, Bergen BS  Valgt 

    

 
Følgende hadde ordet: Jon-Arne Storelv, Morten Wilmann, Bjørn Omholt, Roar Jystad, Inger F. 

Edvardsen, Tor Solve Tretli,  

 

 

 

AVSLUTNING 

 

Dirigent Per Bolstad takket så delegatene for helgen, og overlot ordet til presidenten, Jan R. 

Skyttesæter. 



Han takket dirigenten, administrasjonen, avtroppende styremedlemmer samt delegater for et 

godt og harmonisk ting, og ønsket de nye i styret velkommen. 

På vegne av det nye styret ønsket han å takke for den tilliten de har fått. 

I forbindelse med strategiplanen vil styret i løpet av 2015 komme i dialog med klubbene og 

kretsene/regionene for videre arbeid med planen. 

Han ønsket så alle delegater en god tur hjem. 

 

 

 

 

    Gardermoen, 10.-11. mai 2014 

                    

 

 

 

 

  Morten B. Wilmann     Stephen Smithurst 

     Referenter 

 

 

 

                  

                                                         
   Helge Møller      Robert S. Landskaug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


