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Protokoll                          Møte nr.: 08_a/21-23                 revisjon 0 
Møte:  TIK møte i Norges Skytterforbund           Møtedato: Torsdag 10. mars 2022. 

Sted:  E-postutvekslinger i løpet av dagen  

Referent: Morten Støen (MS) 
Deltakere: Siri Mortensen (SM), Ingrid Stubsjøen (IS), Morten Støen (MS), Geir Magne Rolland (GMR), Barbro 
Breivik (BB).  
Meldt forfall: - 
 

   
 
 
Saksliste: 
 
 
40/21-23 Utvidelse av EM-troppen i Viltmål. 
 
Beslutning i saken ble utsatt på møtet 8. mars. I mellomtiden er følgende formelle henvendelse fra GS moottatt 
(gjengis i sin helhet her): 
 

Til Skytterlandslaget 
v/sportssjef Tore Idar Aune  (Kopi: Siri Mortensen, Bjørn Harald Vik, Tom Lauritzen, Tor Heiestad) 
  
EM 2022 er rett rundt hjørnet og vi har møtt mange utfordringer på veien. Akkurat nå skaper Russlands 
invasjon av Ukraina en del praktiske vansker. 
  
Vi ser med bakgrunn av frafall fra store skytternasjoner at EM organisasjonen har ledig kapasitet på RT. NSF 
ønsker å gi lovende og ambisiøse skyttere muligheten til å konkurrere under EM med de beste i Europa. 
Viltmål er en liten gren i internasjonal skyting og rammes ekstra hardt når sentrale nasjoner uteblir. Vi ser 
ikke de samme utslagene i andre øvelser med større deltagerantall, verken i EM eller EM Para. 
  
For å skape best mulige konkurranser og best mulig opplevelse for de påmeldte utøvere og nasjoner, 
utfordrer vi Norge til å se på muligheten for etteranmelding av utøvere  -  forutsatt at det finnes aktuelle 
utøvere som innfrir de sportslige krav som stilles i Skytterlandslaget. Dette vil være det beste for viltmål som 
gren og for utøverne som konkurrerer i disse øvelsene. 
  
Denne formelle anmodningen kommer veldig sent, noe som beklages. Men om det er mulig å få gjort noen 
grep som antydet over, hadde det vært svært gledelig. 
  
Med vennlig hilsen/Best regards 
Norges Skytterforbund/Norwegian Shooting Association 
  
Per Iversen 
Generalsekretær/Secretary General 
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I epostutvekslinger i løpet av torsdag 10. mars ga et flertall av TIKs medlemmer uttrykk for at man ikke kan 
etterkomme anmodningen fra NSF/GS. De aktuelle utøverne fyller ikke sprtsplanens krav il deltagelse, og å ta med 
disse vil således være i strid med kriteriene som er satt i sportsplanen. Dette vil igjen kunne føre til usikkerhet med 
hensyn til kriterier for uttak. 
 
TIK ønsker ut fra dette ikke å etterkomme anmodningen fra NSF/GS. 
 
MS 10.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


