
Møtereferat Toppidrettskomiteen (TIK) 
 

Side 1 av 2 

 
 
 
Protokoll                          Møte nr.: 07/21-23                 revisjon 0 
Møte:  TIK møte i Norges Skytterforbund           Møtedato: Onsdag 19. januar 2022, 2000-2200. 

Sted:  Teams  

Referent: Morten Støen (MS) 
Deltakere: Siri Mortensen (SM), Morten Støen (MS), Geir Magne Rolland (GMR), Barbro Breivik (BB). Fra 
administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA) (sak 34/21-23). 
Meldt forfall: Ingrid Stubsjøen (IS). 
 

   
 
 
Saksliste: 
 
32/21-23 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
33/21-23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (10.10.2021). 
34/21-23 Uttak til EM 10 m luft. 
35/21-23 Utdeling av Kongepokal 2022. 
36/21-23 Eventuelt. 
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Sak nr. Sak til behandling Ansvar Frist 
32/21-23 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Konklusjon/vedtak: 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten kommentarer. 
 

 
Alle 

19.01.2022 
Status: 
Avsluttet 

33/21-23 Godkjenning av protokoll fra møte forrige møte 
Protokollen ble lagt ut på Dropbox 15.10.2021. 
 
Sak nr. 28/21-23 ang. rekordberettigede stevner ble utsatt på 
forrige møte. Det gjaldt godkjenning av Fredrikstad Open 27.-28. 
november 2021 og Kisen Open 15.-16. januar 2022 som 
rekordberettigede stevner. Saken er dessverre ikke blitt behandlet, 
men det ble ikke satt rekorder i noen av stevnene. 
 
Sak 29/21-23 om fastsetting av datoer for TIK-møter ble også 
utsatt på forrige møte. Se punkt 36/21-23 (Eventuelt). 
 
Konklusjon/vedtak: 
Protokollen ble godkjent med disse kommentarene. 
 

 
Alle 

19.01.2022 
Status: 
Avsluttet 

34/21-23 Uttak til EM 10 m Luft 
Sportssjefens innstilling til uttak ble sendt TIK-medlemmene i 
forkant av møtet. Innstillingen, med noen små justeringer, ble 
fremlagt av TIA. 
 
Selv om Kisen Open ble avyst, ble det satt opp et vurderingsstevne 
likevel. Man fikk dermed et grunnlag for uttak sammen med NM 
som ble arrangert på Ørland i høst. 
 
Uttaket gjøres i henhold til uttaksreglene og det satses på å fylle 
opp kvotene så mye som mulig for å gi spesielt yngre utøvere på 
vei opp erfaring i et EM på hjemmebane. Det blir en ung tropp, og 
vi viderefører satsing på undgommen. 
Alle uttak er gjort i samarbeid med trenerne. 
 
Det er foreslått ett unntak fra uttaksreglene ved at sølvmedalje-
vinner fra EM i Prahai 2019, Daniel Walø, tilbys et «Wild Card» i 
VI-klassen. Dette gjøres for å understreke satsningen på VI-skyting 
i 2022. 
 
TIA la frem forslaget og kommenterte og begrunnet alle uttak. 
Komiteen vedtok til slutt enstemmig å godkjenne uttaket. 
 

Alle 19.01.2022 
Status: 
Avsluttet 

35/21-23 Utdeling av Kongepokal 2022 
Vi må vedta kriteriene for årets kongepokal senest innen NM luft 
23. februar. Pokalen er i år tildelt Pistol. 
 
Morten tar ansvaret for å sette opp et forslag. Han konsulterer Siri 
og Ingrid. 
 

Morten Senest 
23.2.22 

36/21-23 Eventuelt 
 
Siri kontakter Tor Idar og Lindis og sender ut et forslag til fremtidige 
møtedatoer.  
 

Siri Snarest 

MS 22.01.2022 


