Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 08/19-21

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Onsdag 14. oktober 2020, 16.15-20.50.

Sted:

Teams

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Svein Roger Stamnestrø (SRS), Christian Holstad Lilleng (CHL), Ingrid Stubsjøen (IS)
Fra administrasjonen (sak 60/19-21 og 61/19-21): Tor Idar Aune (TIA) og Lindis Græsdal (LG)
Meldt forfall: Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet (ACSW)

Saksliste
58/19-21
59/19-21
60/19-21
61/19-21
62/19-21
63/19-21
64/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vurderingskriterier all internasjonal virksomhet i 2021 (TIA)
Uttak Skytterlandslaget 2021 (TIA)
Nominering av kandidater til ISSF Coach Pro og ISSF Coach
Orientering fra forbundsstyret m.m. (IS)
Eventuelt

Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

58/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
59/19-21

Godkjenning av protokoll fra møte forrige møte
Konklusjon/vedtak: Protokoll fra møte 03.06.2020 godkjent.

60/19-21

Alle

Uttakskriterier all internasjonal virksomhet i 2021
Uttakskriterier for alle internasjonale konkurranser i 2021 for
Alle
samtlige grupper på Skytterlandslaget ble gjennomgått (lerdue OLtrap senior og junior, lerdue skeet senior og junior, pistol senior og
junior, pistol para, rifle senior og junior, rifle para, viltmål senior og
junior). Kriterier tar utgangspunkt i at alle konkurranser på nasjonal
og internasjonal kalender gjennomføres, men usikkerheten er stor
pga Covid-19 og økonomiske forutsetninger og ramme som ikke er
kjent på nåværende tidspunkt.

Frist
14.10.2020
Status:
Avsluttet
14.10.2020
Status:
Avsluttet
14.10.2020
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Uttakskriterier for samtlige grupper og
konkurranser ble vedtatt. Sportssjef publiserer disse som del av
samlet dokument for Skytterlandslaget 2021, se neste sak.
61/19-21

Dokument: Skytterlandslaget 2021, inkl. uttak av utøvere på
Skytterlandslaget 2021
Dokumentet Skytterlandslaget 2021 ble presentert av sportssjef og
gjennomgått i fellesskap. Dokumentet inneholder uttak av utøvere
til Skytterlandslaget 2021, sesongopplegg for alle grener 2021 og
uttakskriterier som behandlet i sak 60. Dokumentet tar
utgangspunkt i at alle konkurranser på nasjonal og internasjonal
kalender gjennomføres, men usikkerheten er stor pga Covid-19 og
økonomiske forutsetninger og ramme som ikke er kjent på
nåværende tidspunkt.
CHL deltok ikke på behandlingen av uttak til Skytterlandslaget
UNG.
Toppidrettskomiteen ga tilbakemelding til sportssjef om at
dokumentasjonen ønskes tilsendt på et tidligere tidspunkt i forkant
av møtet for å sikre god saksbehandling.
Konklusjon/vedtak: Dokumentet som presentert med kommentarer
og endringer som fremkom i møtet, er vedtatt. TIA publiserer
dokumentet på skyting.no den 15. oktober 2020.

Alle

14.10.2020
Status:
Avsluttet

Side 3
Sak nr.:
62/19-21

Saker til behandling

Frist

Nominering av kandidater til ISSF Coach Pro og ISSF Coach
ISSF er i ferd med å ferdigstille reformen av sitt
utdanningsprogram. Det innføres nye trener-titler, og titlene kan
nås både gjennom ISSFs utdanningsprogram og gjennom
oppnådde sportslige resultater. Trenere med gjennomført
utdanning får tilsvarende trener-tittel, mens nasjonene er forespurt
å nominere kandidater som har oppnådd sportslige resultater etter
satte krav fra ISSF. TIK ønsker å innstille samtlige norske trenere
som har oppnådd satt krav (finale i VM/OL for å kvalifisere for
"ISSF Coach" og medalje i VM/OL for "ISSF Coach Pro").
Konklusjon/vedtak: Følgende innstilling fra TIK og NSF:
Lasse Johnsen – ISSF Coach Pro
Anne Grethe Jeppesen – ISSF Coach Pro (også kvalifisert
gjennom utdanning/ISSF A-lisens)
Espen Berg-Knutsen – ISSF Coach
Trond Kjøll – ISSF Coach
IS melder inn til administrasjonen, som sender nomineringen til
ISSF innen fristen 03.11.2020.

63/19-21

Ansvar

Orientering fra forbundsstyret m.m. (IS)
 Ekstraordinært Forbundsting, august 2020
 Ansettelse generalsekretær
 EM 2022

IS

Snarest

Alle

14.10.2020
Status:
Avsluttet

IS

Snarest

Konklusjon/vedtak: Tatt til orientering.
64/19-21

Eventuelt
 Dato for neste TIK-møte – Ingrid setter opp doodle

IS 14.10.2020

