
 

 

Protokoll                        Møte nr.: 7/21-23 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: fredag 25. februar, kl 16.30 – 17.00                                                                                                        

Sted: Teams 

Referent:   Per Iversen 

Deltakere: Håvard Larsen (HL), Bjørn Harald Vik (BHV), Tom Lauritzen (TL), Thomas Strøm (TS), Amanda 
Kristine Hansen (AKH), Siri Mortensen (SM), Sille Dypveit (SD), Kai-Aleksander Kristiansen (KAK), Knut Inge 
Kjesbu (KIK) 
 
Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS) 
                  
 
Saksliste 
Sak 57/21-23 Situasjonen for NSF og norsk idrett som følge av krigen mellom Russland og Ukraina 
 
Samme sak ble behandlet på styremøte nr 7, nr 8 og nr 9  -  følgelig kun en saksliste for alle tre møter. 

   

 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

57/21-23 Situasjonen for NSF og norsk idrett som følge av krigen mellom 
Russland og Ukraina 
 
HL redegjorde for et møte mellom NIF og utvalgte særforbund, 
gjennomført tidligere samme dag. NIF meddelte på møtet at det ble 
arbeidet med en uttalelse som på det sterkeste fordømte Russlands 
handlinger, foruten støtte til Ukraina.  
 
Det konkrete tekstforslaget ble ikke gjengitt, da dette fortsatt var 
under utarbeidelse. Hovedinnholdet var at norske utøvere ikke ville 
delta i internasjonale konkurranser i Russland og at internasjonale 
særforbund ble anbefalt å flytte internasjonale konkurranser bort fra 
Russland. 
 
Det ble antatt at situasjonen ville eskalere videre gjennom helgen. 
Idrettsstyret ville derfor gjennomføre et ekstraordinært styremøte 
senest søndag 27. feb. 
 
Vedtak: NSF stiller seg enstemmig bak de beslutninger som NIF vil 
fatte som respons til den pågående situasjonen i Ukraina. 
 

 
 
 

 

  



 

 

 

Protokoll                        Møte nr.: 8/21-23 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: lørdag 26. februar, kl 12.30 – 13.00                                                                                                        

Sted: Teams 

Referent:   Per Iversen 

Deltakere: Håvard Larsen (HL), Bjørn Harald Vik (BHV), Sille Dypveit (SD), Kai-Aleksander Kristiansen (KAK) 
 
Fra Adm.: Ingen 
 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

57/21-23 

 

 

 

 

 

 

Situasjonen for NSF og norsk idrett som følge av krigen mellom 
Russland og Ukraina 
 
HL redegjorde for et nytt møte med NIF og utvalgte særforbund, 
gjennomført umiddelbart før styremøtet til NSF. Idrettsstyret hadde 
ekstraordinært styremøte umiddelbart etter møtet med 
særforbundene. 
 
Tema var utestengelse av utøvere og ledere fra Russland og Hvite-
Russland, slik at disse nasjonen ikke skulle kunne delta i 
internasjonale konkurranser i Norge.  
 
De tilstedeværende FS-medlemmer tok dette til etterretning, og intet 
nytt vedtak ble fattet. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Protokoll                        Møte nr.: 9/21-23 

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund             Møtedato: søndag 27. februar, kl 21.00 – 21.30                                                                                                        

Sted: Teams 

Referent:   Per Iversen 

Deltakere: Håvard Larsen (HL), Bjørn Harald Vik (BHV), Tom Lauritzen (TL), Thomas Strøm (TS), 
Amanda Kristine Hansen (AKH), Siri Mortensen (SM), Sille Dypveit (SD), Kai-Aleksander Kristiansen 
(KAK), Knut Inge Kjesbu (KIK) 
 
Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS) og sportssjef Tor Idar Aune (TIA) 
 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

57/21-23 Situasjonen for NSF og norsk idrett som følge av krigen mellom 
Russland og Ukraina 
 
Åpen diskusjon rundt vedtaket fra Idrettsstyret av 26. februar og 
konsekvenser for deltagelsen i EM Luft 2022 på Hamar. Det faktum 
at ISSF og ESC har russisk ledelse ble berørt og dette vil også 
drøftes med NIF på prinsipiell basis.  
 
Et ønske om på et senere tidspunkt å gjennomføre en forberedt 
styrediskusjon om mulige idrettspolitiske veivalg forbundet med 
arrangørland med styresett som kan oppleves som krevende, ble 
meldt inn. 
 
Vedtak i Idrettsstyret av 26. februar: 

• Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige 
og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina. 

• Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på 
Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel. 

• I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte 
internasjonale sanksjoner innenfor en rekke 
samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU. 

• Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på 
folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. 
Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske 
utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer 
utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og 
hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine 
internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 
nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale 
særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre 
andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder 
IOC/IPC, til å innta samme standpunkt. 

• Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt 
koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og 
hviterussisk idrett i tiden som kommer. 

 
Vedtak: NSF støtter vedtaket i Idrettsstyret av 26. februar 
 

 
 
 

 

 
 
 
PI, 2. mars, 2022 


