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Protokoll                          Møte nr.: 08/21-23                 revisjon 0 
Møte:  TIK møte i Norges Skytterforbund           Møtedato: Tirsdag 8. mars 2022 kl. 2100-2200. 

Sted:  Teams  

Referent: Morten Støen (MS) 
Deltakere: Siri Mortensen (SM), Ingrid Stubsjøen (IS), Morten Støen (MS), Geir Magne Rolland (GMR), Barbro 
Breivik (BB). Fra administrasjonen: Tor Idar Aune (TIA) og Lindis Græsdal (LG). 
Meldt forfall: - 
 

   
 
 
Saksliste: 
 
37/21-22 Godkjenning av innkalling. 
38/21-23 Refarat fra forrige møte (møte 7, 19.91.2022). 
39/21-23 Uttak til WC junior (RPL) i Suhl 9.-20. mai. 
40/21-23 Utvidelse av EM-troppen i Viltmål. 
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37/21-23 Innkalling 
Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, men saksgrunnlaget til 
sak 40 kom så tett opp til møtet at ikke alle har rukket å se på det. 

  

38/21-23 Referat fra forrige møte 
Ikke gjennomgått. 

  

39/21-23 Uttak til WC junior (RPL) i Suhl 9.-20. mai. 
Det er en del uklarheter rundt skolesituasjonen, muligheter for fri for å 
delta i konkurranser m.v. for flere av de aktuelle utøverne. Det ble derfor 
bestemt at sportsjefen jobber videre opp mot disse for å avklare den 
enkeltes situasjon før uttak foretas. 

Påmeldingsfrist er 9. april. TIA kommer tilbake med saksgrunnlag til nytt 
møte innen 1. april.  

 
TIA 

1.4.22 

40/21-23 Utvidelse av EM-troppen i Viltmål. 
I og med utesetngningen av russiske deltagere i EM, samt at ukrainske 
og muligens også armenske skyttere uteblir, er antallet deltagere i 
viltmåløvelsene i EM på Hamar mer enn halvert.  

Det er derfor kommet anmodning fra NSFs administrasjon om vurdere å 
ta ut ytterligere to norske viltmålskyttere til mesterskapet. Dette for å 
skape best mulige konkurranser og best mulig opplevelse for de 
påmeldte utøvere og nasjoner. 

Aktuelle utøvere er Tommy Sørlie og Espen Teppdalen Nordsveen. 
Begge skal opprinnelig være forskyttere under EM og vil uansett være til 
stede. Tommy har vært en del av Skytterlandslaget siden oppstarten og 
fram til nå. Han har representert Norge tidligere i mesterskap. Espen er 
tidligere EM-gullvinner i juniorklassen, men har prioritert skeet de siste 
årene og er i dag UNG-utøver i denne øvelsen. I helga gjorde han 
likevel et lite comeback og vant NM i viltmål på Kolsås. Espen Krogstad 
holder cirka samme nivå som disse to, men ønsker ikke deltagelse. 

Det presiseres at ingen av de to er aktuelle for uttak på sportslig 
grunnlag.  

Forspørselen kom så sent at ikke alle i komiteen har rukket å lese 
saksgrunnlaget. Det ble derfor bestemt at avgjørelsen utsettes og at TIA 
kommer tilbake med nytt saksgrunnlag innen torsdag 10.3. kl. 2100. 
Avgjøreslse tas da på e-post eller Teamsmøte. 
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