Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Protokoll
Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Sted:

Idrettens Hus, Ullevaal, Oslo

Møte nr.: 02/17

revisjon 0

Møtedato: Mandag 10. Juli 2017 kl. 1700-2130

Referent: Ole Henrik Gusland
Deltakere: Ingrid Stubsjøen, Tor Heiestad, Vebjørn Berg, Svein Roger Stamnestrø
Fra Adm.: I deler av møtet:, Sportssjef Tor Idar Aune

Saksliste
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17

15/17
16/17
17/17
18/17
19/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kort informasjon fra den enkelte (alle)
Orientering fra Forbundsstyremøter (IS)
Status Skytterlandslaget og toppidretten (IS, TIA)
 Uttak Skytterlandslaget
 Skytterlandslaget Junior (plan satsing, ref midler OLT/Sparebankstiftelsen DNB)
 Trenerkabal
Status/plan trenerutdanning (IS,OHG)
Plan RTT (IS, SRS)
Endring i OL-program/øvelser
Tildeling Kongepokal
Eventuelt

Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Sak nr.
10/17

Sak til behandling:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvarlig:

Frist:

IS

10/7-2017

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Status:
Avsluttet
11/17

Protokoll forrige møte

IS

Møterereferat fra sist møte ble godkjent.
Konklusjon/vedtak: Godkjent møteprotokoll.

Status:
Følges opp
frem til
neste møte

En restanse fra forrige møte følges opp videre, Beredskapsplan
12/17

Kort informasjon fra den enkelte (alle)
Noen kommentarer:
IS: 2 forbudsstyremøter avholdt 8/5 og medio Juni.
IS har vært tilstede under uttaksstevner innen lerdue (CS og Skeet)
og rifle (senior).
Mye dialog med sportsjefen siden forrige møte.
Vebjørn: Bør det være en hovedansvarlig for våpensjekk til utøvere
i god tid før store mesterskap?
Stein Roger: Ørlandet pistol NM vært avholdt. Gode juniorer og
resultatøking hos kvinnene. Jr-VM Suhl: Positiv erfaring, samhold
og resultater som peker i riktig retning for fremtiden.
Ole Henrik: Uttaksstevner EM/VM lerdue gjennomført.
Oslo GP skeet/trap avholdt med Tom Jensen 196/200 skeet som
toppresultat. Jr.konkurranse i Suhl med 3 deltagere deltatt.
Arbeid med LS banen fortsetter. Ny øvelse i EM, mix team event
skeet/trap.
Tor: Uttak EM komplett. Ser på treningssamling/utveksling mot
Sverige som har meget gode viltmål skyttere.
NM villsvin går i August, NM Hjort går i September
Konklusjon/vedtak: Kun til informasjon

30/8-17

Alle

10/7-17

Status:
Avsluttet

Side 3
Sak nr.:
13-17

Saker til behandling
Orientering fra Forbundsstyremøter (IS)
Tatt til orientering.

Ansvar
IS (OHG)

Frist
30/8-17

Spørsmål 1: Skal Nordisk Trap inkluderes for seniorer under
Nordisk Mesterskap for juniorer 2018?
Blir dette istedenfor «Landskampen» i Nordic Trap?
Spørsmål 2: Hva med Nordisk rankingfinale 2017 som skal gå i
Norge. Hvor/når?

Status:
Avsluttet,
men følge
opp de 2
spørsmål

Konklusjon/vedtak: til informasjon. Følge opp spørsmål mot
Adm/BIK
14-17

Status Skytterlandslaget og toppidretten (TIA)
EM Baku og VM Moskva er de to store arrangementene som
kommer nå i Juli/august og September.
28 utøvere tatt ut til EM. Førstereis kan ha behov for assistanse før
og under mesterskapet. Vurdere en samling eller utfyllende skriv
før avreise, hva med utstyrskontroll, skytebekledning,
TIA
reklameregler, våpenkontroll osv.

10/7-2017

Trenere for 2018:
Jobbes videre med utover sommer/høst.
Skytterlandslaget 2018:
Prosess rundt uttak Skytterlandslaget 2018 følges opp nøye mot
Sportssjef.
Det er etablert samarbeid med en Idrettspsykolog, som har praksis
i Oslo regionen. Hun har vært med på et par stevner for å sette seg
inn i våre idrettsgrener. Samarbeidet videreutvikles fremover.
Treningsbanene på pistol/lerdue må være tilgjengelige for
landslagsutøvere til avtalte tider på Løvenskioldbanen.

15/17

Konklusjon/vedtak: til informasjon for TIK.
Status/plan trenerutdanning (IS,OHG)
BIK har ansvaret for trenerutdanning nivå/trinn 1-2
TIK har ansvar for trenerutdanning fra nivå/trinn 3-4 og ISSF D-CB-A
Én kandidat klar for å søke om ISSF C- trenerkurs i Montenegro i
Oktober 2017. TIK vil forespørre en til i rifle og en i lerdue om
interesse, økonomi og plass på kurset.
OHG/Lindis bistår i etablering av trenerutvikling lerdue i løpet av
høst/vinter 2017
Konklusjon/Vedtak: Følge opp med adm, ISSF kursdeltagelse.

16/17

Plan RTT (IS, SRS)
Innspill om aktivitet i Sogn/Fjordane.
RTT som fungerer allerede, fortsetter som tidligere. SRS besøker
disse ila tidlig høst 2017.
Konklusjon/Vedtak: Ingen aksjoner før neste møte etter ferien

IS/OHG

30/8-2017

Side 4
Sak nr.:
17/17

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Endring i OL-program/øvelser
ISSF ekstraordinære generalforsamling måtte konkludere at
øvelser som 60ligg, dobbeltrap osv forsvinner fra OL i 2020 til
fordel for mixed team events.
Det vil bli gjort ny vurdering for OL 2024 innen utgangen av 2020,
og IS begynner arbeidet med å nedsette en ad hoc-komité som vil
komme med innspill ved evt forespørsel fra tilsvarende komité
innen ISSF.

18/17

09/17

IS

Tildeling av Kongepokal 2017
Kongepokal rullerer normalt sett hvert 4.år mellom de 4 grener. For
2017 er det Rifle. Det er etablert et forslag fra tidligere FK rifle om
tildelingskriterier. Beregning gjøres mot internasjonale mesterskap i
OL/para øvelser. Presisering fra TIK: dette gjelder kun
internasjonale mesterskap som avholdes frem til 7. september
2017. Tildeling av Kongepokal 2017 vil skje under NM 50m/300m
IS
på Terningmoen i uke 36.

11/10-2017

30/8-2017

Konklusjon/Vedtak: tildelingsdiskusjon tas sammen med Teknisk
Komite(TK). For 2017 vil også Administrasjonen involveres i
beregning mot internasjonale mesterskap.
Eventuelt
Fra forrige møte:
Det kom opp et spørsmål om «beredskapsplan» ved
representasjonsreiser.f.eks nå hvor det er terroraksjoner i mange
land. Enkelte ganger reiser utøvere alene, andre ganger med
ledere. Finnes det noen «beredskapsplan» over hvem gjør hva..
Konklusjon/Vedtak: Sjekke med administrasjonen om hva som
finnes.
Møtekalender:
30/8 klokken 17,00
11/10 klokken 17,00
22/11 klokken 16,00

OHG 11/07-2017

IS

Neste møte
30/8-2017

