Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 03/19-21

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Tirsdag 15. september 2019, 10.00-17.00.

Sted:

Comfort Hotel Runway, Gardermoen

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Ole Henrik Gusland (OHG), Svein Roger Stamnestrø (SRS), Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet
(ACSW), Christian Holstad Lilleng (CHL), Ingrid Stubsjøen (IS)
Meldt forfall:
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kort informasjon fra den enkelte (alle)
Prioritering av oppgaver og tiltak i Langtidsplanen 2019-2021(22) (IS)
Oppfølgingssaker fra forrige møte (alle)
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Orientering status RTT (CHL)
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Eventuelt

Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

20/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
21/19-21

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Konklusjon/vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent.

22/19-21

23/19-21

Alle

Kort informasjon fra den enkelte
CHL: deltatt på NM, fanget opp tilbakemeldinger fra miljøet som tas
med som innspill i arbeid med veien videre. Bekymring rundt 50m
og 25m-øvelsenes fremtid (redusert deltagelse i NM og EM). Har
også jobbet med RTT, vært i kontakt med forbundskontoret (se
egen sak senere).
Kan/skal European Youth League brukes for yngre juniorer? Kan vi
også søke nordisk samarbeid for å stimulere de yngre og nest
IS
beste utøverne? IS melder innspill til TIA.
OHG: arrangert NM skeet i august hvor Kongepokal for menn ble
utdelt. Vært lagleder og deltager i VM Compak Sporting i Ungarn i
august, hvilket var tidenes beste VM av Norge. Deltager i World
Master Suhl i september. Jobbet inn mot Helene på
forbundskontoret for å avholde trenerkurs, samt utarbeide
dokumentasjon for trenerkurs trinn 2.
SRS: Jobbet med løpende oppfølging Skytterlandslaget Pistol.
Landskamp Norge-Sverige i august.
ACSW: Deltatt på militært nordisk i rifleskyting. Har også jobbet
med høring 300m-notat fra NSF til ESCs 300m-komité.
IS: Aktivitet siden sist; Løpende oppfølging av Skytterlandslaget
Rifle, samt bistått på Pistol. Forbundsstyremøte 6.-7.9 (se egen
sak senere). Jobbet med ISSF Constitution draft.
Oppfølgingssaker fra forrige møte
 Sak 04/19-21: TIA sørger for at Toppidrettsplan 2019
publiseres på skyting.no (23.06.2019).
IS
Ikke utført – IS følger opp dette.
 Sak 18/19-21: IS kaller inn utvalg for tildeling Kongepokal 2019
til møte i uke 37. Innkalling sendt, venter nå på tilbakemelding
rundt tidspunkt fra resten av utvalget.

Frist
15.09.2019
Status:
Avsluttet
15.09.2019
Status:
Avsluttet

15.09.2019

20.09.2019

Side 3
Sak nr.:
24/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Prioritering av oppgaver og tiltak i Langtidsplanen 20192021(22)
Tiltak for Toppidretten i NSF er regulert i Langtidsplanen under pkt.
3.
TIK ønsker å gjennomføre samtlige tiltak i Langtidsplanen 20192021(22), men ser at det må prioriteres mtp. tid og ressurser, og er
for enkelte punkter også avhengig av eksterne faktorer.
Vurderinger:
Tiltak i Langtidsplan 20192021(22)
Samarbeid på tvers av
grener, herunder drift av
Skytterlandslaget
Prioritering av
undergruppene
Skytterlandslaget Elite og
Skytterlandslaget UNG
Samarbeid ADN.
Skytterlandslaget gj.fører
Ren Utøver
Samarbeid ADN. Nå status
Rent Særforbund.
Tydeliggjøre arb.krav i hver
gren og gi individuell
oppfølging.

Tid for
gj.føring
2019-2021

Kommentar

2019-2021

Iverksatt. Ønsker å ivareta
undergrupper under Elite for
langsiktig satsning.

2019-2021

Iverksatt.

2020

Åpenhet om/tydeliggjøring
uttakskriterier
Videreutvikle samarbeid med
OLT

2019-2021

Avhenger av adm-ressurser. Mulig
i 2021 pga. OL/PL.
Kan løses på ulike nivåer. Er en
del av treners oppfølging av
utøvere.
Men kan også løses ved å knytte
til seg eksterne ressurser; Kan vi
benytte mastergradsstudenter på
NIH e.l.? Kan OLT bistå med
prosjektmidler? Eks. fysisk og
mental arbeidskravsanalyse for å
kartlegge hva som kreves for å bli
verdens beste.
Iverksatt.

Satsningsområder på
teknisk, taktisk, fysisk,
mental trening,
treningsplanlegging,
forberedelse og
konkurranseprestasjoner
Skape et attraktivt produkt av
Skytterlandslaget
Utvikle flere trenere og
ledere til nasjonalt og
internasjonalt toppnivå

2020-2021

2020-2021

2019-2021

Iverksatt.

Iverksatt. Ansvarlig sportssjef.
Viktig både for NSF og
enkeltutøvere.
Henger sammen med
tydeliggjøring arbeidskrav.
Er også del av trenernes daglige
oppgaver.

2020-2021

En konsekvens av øvrige tiltak.
Kritisk. Ønsker å bruke RTT på å
bygge trenertalenter i Norge.
Avhenger av at ISSF
trenerutdanning settes i gang
igjen, etter at dette er tatt ned i
2019 for revisjon/omlegging.

Konklusjon/vedtak: IS melder inn prioriteringer til Forbundsstyret i
neste Forbundsstyremøte den 21. oktober 2019.

IS

21.10.2019
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Sak nr.:
25/19-21

Saker til behandling

Ansvar

Frist

Toppidrettsplan 2019/2020
Gjennomgang av Toppidrettsplanen 2019 med kort evaluering og
innspill til 2020-planen. Innspill som formidles til sportssjef i videre
arbeid:
 Tydeliggjøre organiseringen av Skytterlandslaget; hvilke
utøvere utgjør de ulike gruppene, og hva vil utøvere i de ulike
gruppene motta av støtte og opplegg? Viktig
forventningsavklaring for både utøvere og øvrige.
 Få frem de grenvise prosjektgrupper, og hva disse vil forvente.
 Legge inn forklaring av prosess rundt uttakskriterier og uttak.
IS

20.09.2019

CHL
IS

27.10.2019
Snarest

IS

24.11.2019

Konklusjon/vedtak: IS formidler til sportssjef.
26/19-21

Orientering status RTT (CHL)
CHL har tatt kontakt med ressurspersoner i ulike deler av landet for
å kartlegge utøvere og ildsjeler. Svært positive tilbakemeldinger.
Oversikt er satt opp over kontaktpersoner/klubber/kretser og
potensielle trenere. CHL jobber videre med denne til neste møte.
Det søkes også å føre opp trenere som kan være fremtidas trenere
på Skytterlandslaget. CHL tar også kontakt med BIK for å få navn
på potensielle trenerkandidater.
CHL utarbeider også prosjektskisse inkl. kostnadsestimat.
IS sender mal/eksempel på prosjektskisse.

27/19-21

Fellesreglementet, instruks for TIK
Gjennomgang av Fellesreglementet for å vurdere evt. endringer i
instruks av TIK.
Kun ett innspill til endringer:
Tidligere: «Ha ansvar for regional satsning (RTT)»
Forslag: «Ha ansvar for regional satsning (RTT), og samarbeide
med BIK om dette».
Bakgrunnen for forslaget er at TIK ser at det kreves lokalt
engasjement og engasjement i bredden for å ha aktive RTT over
tid. RTT er også et tiltak som vil favne både topp og bredde, og
samarbeid mellom TIK og BIK er således påkrevd, til tross for at
ansvaret ligger hos TIK.
Konklusjon/vedtak: IS melder tilbake til Forbundsstyret.

Side 5
Sak nr.:
28/19-21

Saker til behandling

IS

24.11.2019

IS

27.10.2019

IS

24.11.2019

Orientering fra forbundsstyremøte 6.-7. september 2019 (IS)
Orientering fra forbundsstyremøtet 6.-7. september ble gitt av IS.
Innspill fra TIK:
 Kriseplan/håndtering: finnes det plan rundt evt. situasjoner på
Løvenskiold for NSF som baneeier? (internkontroll-mappen
hos GS)
 Norgescup: TIK ønsker skeet i stedet for OL-trap.
Finale i skeet/OL-trap: 6 stk.
 Øke premiering for at det skal være attraktivt.
Konklusjon/vedtak: IS melder til forbundsstyret.

30/19-21

Frist

Bragdmerket
Sak tilsendt fra administrasjonen i NSF til TIK for behandling.
Pkt. 1: European Games er per i dag ikke regulert i
Fellesreglementet som en konkurranse som gir poeng til
Bragdmerket. Med bakgrunn i denne konkurransens form, omfang
og høye nivå mener TIK at denne bør gi poeng på lik linje med EM
og WC slik poengtabellen er lagt opp per 15.09.2019. Endringen
foreslås gis tilbakevirkende kraft til første EG i 2015.
Pkt. 2: Diskusjon om det bør differensieres i poeng mellom OL-/PLøvelser og øvrige øvelser. Bakgrunnen er at det som regel er
hardere konkurranse internasjonalt i de olympiske/paralympiske
øvelsene, og at det derfor er et misforhold i at man får like mange
poeng på tvers av øvelser. Diskusjon i TIK, og IS tar kontakt med
leder i TK for å få deres vurdering av en evt. differensiering i
regelverket.
Konklusjon/vedtak: IS melder inn forslag i pkt. 1 som sak for
behandling i Forbundsstyret på november-møtet.
IS tar kontakt med Tom L. rundt pkt. 2.

29/19-21

Ansvar

Eventuelt
Ingen saker meldt inn under Eventuelt.

IS 23.10.2019

