Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Protokoll

Møte nr.: 13/19-21

Møte:

TIK møte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Torsdag 11. februar 2021, 20.00-22.00.

Sted:

Teams

revisjon 0

Referent: Ingrid Stubsjøen (IS)
Deltakere: Svein Roger Stamnestrø (SRS), Christian Holstad Lilleng (CHL), Ann Cathrine Sverkmo Walleraunet
(ACSW), Ingrid Stubsjøen (IS)
Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA), Lindis Græsdal (LG) (deltok på sak 76, 77 og 78/19-21).
Meldt forfall:

Saksliste
81/19-21
82/19-21
83/19-21
84/19-21
85/19-21
86/19-21
87/19-21
88/19-21
89/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kartlegging og smittehåndtering WC Al Ain, WC New Delhi, WC Kairo og
treningsleir Kypros
Endring uttakskriterier 2021 pr 11.02.2021
Tildeling Årets utøver og Årets gjennombrudd
Uttak para WC Wroclaw
Langtidsplan 2021-2023(24)
Søknadsskjema rekordberettiget stevne
Eventuelt
 Dato neste møte

Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK)

Sak nr.

Sak til behandling

81/19-21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvar
Alle

Konklusjon/vedtak: Ingen kommentar til innkalling og saksliste.
82/19-21

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

83/19-21

84/19-21

Kartlegging og smittehåndtering WC Al Ain, WC New Delhi,
WC Kairo og treningsleir Kypros
Alle
En omfattende kartlegging og plan for smittehåndtering for samtlige
konkurranser/reiser er utarbeidet av Skytterlandslaget og
administrasjonen. Fire separate dokumenter (ett dokument med full
kartlegging og oversikt per konkurranse/reise) ble lagt frem for TIK
og behandlet fortløpende per mail i uke 5. Tilbakemelding ble
mottatt av samtlige TIK-medlemmer i saksbehandlingen.
Konklusjon/vedtak: Norge deltar ikke på WC Al Ain og WC New
Delhi, men vil sende en begrenset tropp til WC Kairo og treningsleir
Kypros etter individuelle vurderinger av den enkelte
konkurranse/reise. Trenere og utøvere har full mulighet til å velge å
ikke delta, selv om det åpnes for at Norge stiller med tropp. Det er
ikke avvik mellom vedtaket og administrasjonens innstilling i
sakene.
Endring uttakskriterier 2021 pr 11.02.2021 (TIA)
Flere internasjonale konkurranser er avlyst, samt at det er besluttet
at Norge ikke vil delta på enkelte av verdenscupene som avholdes, Alle
jf. sak 83/19-21. På bakgrunn av dette må dagens uttakskriterier
justeres, da disse internasjonale konkurransene er oppgitt som
vurderingskonkurranser for uttak senere i 2021-sesongen.
TIA presenterer uttakskriterier justert per 11.02.2021.

Frist
11.02.2021
Status:
Avsluttet
11.02.2021
Status:
Avsluttet
11.02.2021
Status:
Avsluttet

11.02.2021
Status:
Avsluttet

Konklusjon/vedtak: Presenterte uttakskriterier godkjennes.
85/19-21

Tildeling Årets utøver og Årets gjennombrudd
Priser for Årets utøver og Årets gjennombrudd skal deles ut under
Ting-helgen i 2021. Nominerte presenteres av sportssjef til TIK.

Alle

Konklusjon/vedtak: Mottakere av prisene Årets utøver og Årets
gjennombrudd er vedtatt. Navn publiseres ikke da selve utdelingen
skjer på et senere tidspunkt.
86/19-21

Uttak para WC Wroclaw
Til tross for at det ikke er tatt endelig stilling til hvorvidt Norge skal
stille med tropp under WC para Wroclaw, presenterer sportssjef
Alle
innstilling til uttak til denne konkurransen, slik at tropp kan
forberede seg frem til en eventuelt beslutning om å ikke delta
kommer. Det er økonomisk rom for å sende tropp, og parautøverne har ikke hatt mulighet til å konkurrere internasjonalt på 16
måneder.
Konklusjon/vedtak: Innstilling til uttak WC Wroclaw para vedtas.

11.02.2021
Status:
Avsluttet

11.02.2021
Status:
Avsluttet

Sak nr.:

Sak til behandling

87/19-21

Søknadsskjema rekordberettiget stevne
Siste utkast til søknadsskjema for stevner berettiget for
norgesrekord iht. Fellesreglementet 2.8.2.1 bokstav e er utarbeidet
etter tilbakemeldinger fra Teknisk Komité. Målet med å sette opp et
slikt dokument, er at klubbene skal vite hvilke krav som foreligger
for å få et stevne godkjent som rekordberettiget, samt at Teknisk
Komité skal kunne godkjenne eventuelle oppnådde norgesrekorder
i etterkant av at stevnet er avholdt.
Konklusjon/vedtak: IS sender skjema til Teknisk Komité for nok en
kontroll av at det er fullstendig med tanke på de forhold som de vil
kreve for å godkjenne eventuelle norgesrekorder i etterkant av
godkjente stevner. Ved endelig svar fra TK, sendes skjemaet til
administrasjonen for å legge ut på skyting.no.

88/19-21

Langtidsplan 2021-2023(24)
Langtidsplan 2021-2023(24) er blitt sendt på høring til kretsene
med frist for høringssvar den 15. februar. TIK-leder har vært med
på siste utarbeidelse sammen med forbundsstyret, og det åpnes
for at TIK-medlemmer kan komme med tilbakemeldinger, særlig
mtp. Toppidrettsdelen av planen.
Konklusjon/vedtak: De TIK-medlemmer som har tilbakemeldinger,
kan fortsatt gi disse til IS.

Eventuelt
 Dato neste møte: søndag 14.03.2021 kl. 20.00.
IS 11.02.2021
89/19-21

Ansvar

Frist

IS

Snarest

Alle

11.02.2021
Status:
Avsluttet

