Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 02/19

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Onsdag 13. mars 2019, 17.00-18.30

Sted:

Skype

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Ole Henrik Gusland (OHG), Vebjørn Berg (VB), Ingrid Stubsjøen (IS)
Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA)
Meldt forfall: Svein Roger Stamnestrø (SRS), Tor Heiestad (TH)

Saksliste

04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Trenerløsning Skytterlandslaget Para
Utdeling Årets gjennombrudd og Årets utøver på Skytterkonferansen 2019
Søknad om rekordberettigede stevner, viltmål
ISSF Academy B13 Course og C25 Course
Film Skytterlandslaget
Eventuelt
A. Nye sider for Skytterlandslaget på skyting.no:
https://www.skyting.no/forside/events/skytterlandslaget/
B. Kriterier tildeling Kongepokal 2019 (ref sak 03-19)
C. Møtedato(er) frem til Skytterting i mai

Møtereferat ToppIdrettsKomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

04/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
05/19

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

06/19

Trener Skytterlandslaget Para
Parasamarbeidet og felles trenerløsning med Sverige opphørte i
uke 10 2019 etter ønske fra landslagstrenerne. Sportssjef har
jobbet med en ny trenerløsning for Skytterlandslaget Para i tett
dialog med TIK. Det har vært et ønske å finne en norsk kandidat,
samt et ønske om kvinnelig trenerkandidat, gitt at en tilgjengelig
kandidat etter disse kriteriene tilfredsstiller overordnede krav for
stillingen. Det er kjørt en prosess med flere aktuelle kandidater,
hvor det er endt med én kandidat som innstilles. Innstilling til ny
kandidat ble lagt frem av sportssjef, og gitt full støtte fra TIK.
Kostnadene knyttet til ny løsning vil være innenfor eksisterende
budsjettrammer.

Alle

Frist
13.03.2019
Status:
Avsluttet
13.03.2019
Status:
Avsluttet

Alle

TIA

Snarest

TIA

TIK-møtet i
april

Konklusjon/vedtak: Sportssjef og Generalsekretær ferdigstiller
kontraktsforslag og sluttfører prosess med trenerkandidaten.
Sportssjef publiserer pressemelding og sak om nyansettelse så
snart prosessen er sluttført.
07/19

Utdeling Årets gjennombrudd og Årets utøver på
Skytterkonferansen 2019
Det skal deles ut pris for Årets Gjennombrudd og Årets Utøver på
Skytterkonferansen 2019, fredag 3. mai.
Vi følger fjorårets prosess, hvor Sportssjef nominerer fem (5)
utøvere i hver kategori, og TIK er jury for tildeling.
Konklusjon/vedtak: Sportssjef nominerer fem (5) utøvere i hver
kategori. Full innstilling med begrunnelse for hver kandidat må
være ferdig til TIK-møtet i april.

Side 3
Sak nr.:
08/19

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Søknad om rekordberettigede stevner, viltmål
Mottatt søknad fra viltmål-miljøet om å godkjenne følgende stevner
som rekordberettigede for Norgesrekord:
Øvelser viltmål 10m 30+30 normalprogram og 40 skudd mixed:
 Konkurranse 24.11.2019. Arrangør Bærum Jeger og Fisk.
 «Julegrisen» 28.-29.12.2019. Arrangør Bærum Jeger og
Fisk.

IS

Snarest

TIA
TIA/IS

Snarest
15.03.2019

IS

20.03.2019

Øvelser viltmål 50m 30+30 normalprogram og 40 skudd mixed:
 Konkurranse 26.05.2019. Arrangør Oslo Sportsskyttere.
 Konkurranse 23.06.2019. Arrangør Oslo Sportsskyttere.
Klasser: Senior Menn, Senior Kvinner, Junior Menn, Junior Kvinner
(for alle nevnte konkurranser).
Påmeldingsfrist: Ved oppmøte (for alle nevnte konkurranser)

Konklusjon/vedtak: Samtlige stevnedatoer godkjent som
rekordberettiget for Norgesrekord. IS videreformidler informasjon til
administrasjonen for publisering på skyting.no, samt TK som
godkjenner norgesrekorder.
09/19

ISSF Academy B13 Course og C25 Course
Frist for å sende søknad om kandidater til ISSFs trenerkurs (B- og
C-lisens) er ved utgangen av uke 11. Kandidater knyttet opp mot
skytterlandslaget eller annen aktivitet i forbundet prioriteres for å
sikre utbytte i forbundet av ressursene knyttet til å sende
kandidater på kurs.
ISSF B-kurs: tilgjengelig kun for kandidater med C-lisens, og dette
er pt en begrenset liste med norske kandidater. Én nåværende
landslagstrener og en annen kandidat som tidligere har jobbet med
landslagsutøvere og er aktiv i krets tilbys kurs.
ISSF C-kurs: Ny trener på Skytterlandslaget Para og ytterligere en
landslagstrener tilbys deltagelse på ISSF trener C-kurs.
Konklusjon/vedtak: TIA tar kontakt med kandidatene for avklaring,
og IS/TIA melder fra til administrasjonen for å sende søknad om
deltagelse.

10/19

Film Skytterlandslaget
Det utarbeides en 90 sekunders film om Skytterlandslaget som er
tenkt brukt i både intern og ekstern kommunikasjon. Foreslått
innehold er i hovedtrekk; organisering av Skytterlandslaget,
oversikt over olympiske og paralympiske øvelser, verdier og
nøkkelord for Skytterlandslaget (trivsel, utvikling, ærlighet),
rettferdig fordeling av ressurser, spesiell satsing på unge utøvere,
og de største profilene på Skytterlandslaget Elite,
Ingen særlige innspill på annet innhold ble gitt.
Konklusjon/vedtak: IS videreformidler tilbakemeldinger til
adm/styret for at arbeid med film kan fortsette.

Side 4
Sak nr.:
11/19

Saker til behandling
Eventuelt
A. Nye sider for Skytterlandslaget på skyting.no:
https://www.skyting.no/forside/events/skytterlandslaget/
Informasjonssak: nye nettsider for Skytterlandslaget ble
publisert rundt månedsskiftet. Positivt å få samlet
informasjon, særlig alle dokumenter relatert til uttak, etc.
B. Kriterier tildeling Kongepokal 2019 (ref sak 03/19)
Ordlyden i tekst vedtatt i sak 02/19 i januar avviker noe i
forhold til Fellesreglementet, og det foreslås derfor endring:
Tidligere:
«Dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltagere innen
klassen for kvinner og/eller menn for å oppfylle NIFs krav
om kvantitet (minimum 15 utøvere) vil Kongepokalen
utdeles fritt blant NM-vinneres resultater innen samtlige
OL/PL-øvelser blant alle grener i Norges Skytterforbund.
Utdeling vil i et slikt tilfelle foretas etter en kvalitativ
vurdering av oppnådde resultater utført av
Toppidrettskomiteen i NSF.»
Nytt forslag:
«Dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltagere innen
klassen for kvinner og/eller menn for å oppfylle NIFs krav
om kvantitet (minimum 15 utøvere) vil Kongepokalen
utdeles i henhold til Fellesreglementet 2.8.7.»
Konklusjon/vedtak: Tekst endres til nytt forslag. IS sender
oppdatert dokument til styret for å videreformidles
administrasjonen for publisering på skyting.no. TIK blir
komiteen som utpeker beste resultat i et slikt unntak etter
Fellesreglementet pkt 2.8.7.
C. Møtedatoer frem til Tinget i mai
IS sender ut doodle for å finne en dato som passer alle ila
april.

IS 13.03.2019

Ansvar

Frist

