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Protokoll                        Møte nr.: 04/17                 revisjon 0 

Møte:  TIK møte i Norges Skytterforbund      Møtedato: Onsdag 11. oktober 2017 kl. 17.00- 20.30 

Sted:  Idrettens Hus, Ullevaal, Oslo  

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS) 

Deltakere: Svein Roger Stamnestrø (SRS), Ole Henrik Gusland (OHG), Tor Heiestad (TH), Vebjørn Berg (VB), 

Ingrid Stubsjøen (IS) 
Fra Adm.: deler av møtet: Sportssjef Tor Idar Aune 
Meldt forfall:   

 

   
 
 
Saksliste 
 
28/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
29/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
30/17 Kort informasjon fra den enkelte (alle) 
31/17 Skytterlandslaget 2018 (TIA, IS) 
32/17 Toppidrettsplan 2017 (IS) 
33/17 Toppidrettsplan 2018 (IS) 
34/17 Oppdatering fra Forbundsstyremøte 5. september 
35/17 RTT (SRS)  
36/17 Oppfølgingssaker fra forrige møte 

a. Endring i OL-program/øvelser (sak 17/17) 
b. Tildeling av Kongepokal 2017 (sak 26/17) 

37/17 Eventuelt 

 Skytterkonferansen 2018 

 Nordisk Mesterskap 2018 
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Sak nr. Sak til behandling Ansvar Frist 

28/17 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste. 

 
IS 

11.10.2017 

Status: 

Avsluttet 

29/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Konklusjon/vedtak: Godkjent møteprotokoll. 

 IS 

 

11.10.2017 

Status: 

Avsluttet 

30/17 Kort informasjon fra den enkelte  
SRS: har vært på Nordisk Rankingfinale i skeet og OL-trap, deltatt 
på pistolmøte, NM 50/300m rifle og samling junior/U23. 
OHG: fortløpende kontakt med TIA vedr Skytterlandslaget OL-trap 
og skeet. I tillegg tilstede på Nordisk Rankingfinale, og arbeid med 
Lindis/administrasjon ift trenerutdanning.  
IS: har deltatt på hovedstyremøte, løpende kontakt med sportssjef 
og møte med administrasjonen, tilstede under NM 50/300m rifle, 
pistolmøte og Nordisk rankingfinale leirdue.  
TH: Har bidratt mot Løvenskiold og drenering, arrangert NM og 
andre viltmålstevner, samt utarbeidet terminliste for kommende 
sesong. Sitter også i arrangementskomiteen for junior-Nordisk’18. 
VB: tilstede NM 50/300 rifle, samt sparring med landslagstrener 
rifle. 

Alle 11.10.2017 

 

 

 

 

Status: 

Avsluttet 

31/17 Skytterlandslaget 2018 
Sportssjef Tor Idar Aune redegjorde rundt status uttak av 
Skytterlandslaget 2018. Uttakskriterier for EM 10m er også 
utformet av sportssjef i dialog med TIK, og publisert 11. oktober.  

TIA 11.10.2017 
 

Status: 

Avsluttet 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

32/17 Toppidrettsplan 2017 (IS) 
Toppidrettsplanen for 2017 ble utarbeidet av sportssjefen alene.  
Flere av de store delmålene er oppnådd, og enkelte trekkes frem 
her; 

 Etablering av Skytterlandslaget Elite, Junior/U23, OL-trap, 
para, pistol, rifle, skeet, viltmål. Dermed er også mål om 
samarbeid på tvers av grener igangsatt ved hjelp av 
Skytterlandslaget 2018, og i aller høyeste grad på junior/U23-
nivå, hvor felles samling på tvers av grener er avholdt. 

 Etablering av stikkordene for landslagene; treningsplanlegging, 
trivsel, utvikling og ærlighet – og disse styrer arbeidet som 
gjøres i toppidretten.  

 Forbedret logistikk og informasjon til Skytterlandslaget, hvilket 
skjer i flere kanaler 

 Gjennomføring av uttak har skjedd ihht gitte kriterier på 
forhånd. 

 
I en sesong uten landslagstrenere har det imidlertid vært høy 
arbeidsbelastning på sportssjef, og flere tiltak er ikke gjennomført.  
 
TIK tar den fulle evalueringen med inn i jobben med å utarbeide 
Toppidrettsplan for 2018. 

 

IS 

 

11.10.2017 

 

 

 

 

 

Status: 
Avsluttet 

33/17 Toppidrettsplan 2018 (IS) 
Toppidrettsplan 2018 skal fremlegges for hovedstyret under 
styremøte ved utgangen av november, mens mye av 
hovedinnholdet skal være klar til Kick-off med Skytterlandslaget.  
I tillegg til Toppidrettsplanen skal det også lages en tiltaksliste med 
konkrete tiltak, ansvarlig og tidsfrist, til bruk for 
sportssjef/administrasjon/TIK/landslagstrenere.  
 
IS sammenfatter innspill fra TIK i et samlet dokument og sender til 
sportssjef innen 14.10, samt følger opp kontakt med 
sportssjef/Generalsekretær for å sikre forankring i budsjett. 
 
Prosessen krever kontinuerlig arbeid og oppfølging fra samtlige i 
TIK og sportssjef. 

 

 

 

 

 

 

 

IS 
 
 
 
Alle 

 
 

 
 
 
 
 
 
14.10.2017 
 
 
 
24.11.2017 

34/17 Oppdatering fra Forbundsstyremøte 5. september (IS) 
Til orientering. 

IS 11.10.2017 

Status: 
Avsluttet 

35/17 RTT (SRS) 
Har hatt kontakt med Akershus Skytterkrets og den fungerende 
RTT i denne kretsen, og fått innspill om hva som er ønskelig fra 
forbundets side fra RTTene. Fortsatt ikke fått etablert kontakt med 
andre fungerende RTTer pga bytte av hovedansvarlig i gruppen. 
 
SRS følger opp mot Østfold og Sogn og Fjordane & Hordaland for 
å fortsette arbeidet med å samle informasjon om fungerende 
RTTer. 

 

 

 

SRS 

 

 

 

 
 

Neste møte  

36/17 Oppfølgingssaker fra forrige møte 
a. Endring i OL-program/øvelser (sakt 17/17) 

VB tar ansvaret for å finne deltagere til arbeidsgruppe, og 
blir TIKs representant i gruppen. Dokumentasjon ligger på 
dropbox. VB rapporterer status på deltagere til 
arbeidsgruppa på neste møte. 

b. Tildeling av Kongepokal 2017 (sak 26/17) 
Kongepokal 2017 ble tildelt Katrine Lund og Kjell-Roar 
Livold basert på kriterier utformet av FKR 2015-2017.  
TIK gratulerer! 

 

 

 

VB 

 

 

Neste møte  

 

 

Status: 

Avsluttet 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 
 

37/17 Eventuelt 

 Skytterkonferansen 2018 
Tiden for Skytterkonferansen kolliderer med flere store 
internasjonale 10m-stevner, og de beste 10m-skytterne vil 
trolig være utilgjengelig 26.-28. januar. TIKs innstilling er 
imidlertid at dette ikke bør påvirke gjennomføringen av 
Skytterkonferansen slik den er skissert i arbeidsdokumenter. 

 Nordisk Mesterskap 2018  
TIKs innstilling er at det bør arrangeres seniorkonkurranser der 
hvor det er kapasitet (menneskelige ressurser, baneanlegg, tid 
og økonomi), samt uten at det rammer annen aktivitet 
økonomisk.  

  

IS 11.10.2017 


