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Protokoll                          Møte nr.: 10/21-23                 revisjon 0 

Møte:  TIK møte i Norges Skytterforbund           Møtedato: Tirsdag 14. juni 2022 kl. 2000-2130. 

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: 

 
47/21-23 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
48/21-23 Gdkjenning av protokoll fra forrige møte. 
49/21-23 Planlegging av uttak til Nordisk, EM og VM. 
50/21-23 Oppdatering om koronasituasjonen. 
51/21-23 Strategi leirdue. 
52/21-23 Coatching av utøvere. 
53/21-23 Planlegging uttak Skytterlandslaget 2023. 
54/21-23 Toppidrettspriser 2021: Årets utøver og årets gjennombrudd. 
55/21-23 Budsjett og økonomisk situasjon. 
56/21-23 Diskusjon Nordisk mesterskaps fremtid. 
57/21-23 Planlegging neste TIK-møte. 
58/21-23 Eventuelt. 
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47/21-23 Innkalling og saksliste 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

- - 

48/21-23 Referat fra forrige møte 

Referat fra Teamsmøte 31.03.2022 ble godkjent uten merknader. 

- - 

49/21-23 Planlegging av uttak til Nordisk, EM og VM. 

TIA ønsket at datoene for uttak til EM, VM og Nordisk endres slik at de 
offentliggjøres senest 8. juli. Dette grunnet endring av tid og sted for EM 
i Moskva. 

Det ble videre bestemt at NM på Løvenskiold blir siste vurderingsstevne 
for alle grener unntatt Para. 

TIA  

50/21-23 Oppdatering om koronasituasjonen  

TIA orienterte. 

Vi tror vi fortsatt må forholde oss til koronaproblematikk ved 
representasjon i utlandet. Bekymringen er ikke så mye den 
helsemessige situasjonen når vi sender unge friske folk, men mer 
bekymring for evt. karantene på hotell når noen bllir syke. 

Tatt til orientering. 

TIA  

 

51/21-23 Strategi leirdue. 

TIA orienterte generelt om situasjonen i leirduemiljøet. 

Tatt til orientering. 

TIA  

52/21-23 Coatching av utøvere  

TIA orienterte om trenernes oppfølging av utøvere på de ulike 
landslagene.  

Tatt til prientering. 

 

TIA  

53/21-23 Planlegging uttak Skytterlandslaget 2023 

TIA orienterte om planlegging av skytterlandslaget for 2023. 

Den økonomiske situasjonen er vanskelig. Både flybilletter og 
hotellpriser har økt, og vi vet ennå ikke hvor mye penger vi får å rutte 
med. Det kan derfor bli nødvendig å kutte ned på antall utøvere for å 
kunne prestere godt fremover. 

Tori legger frem en plan til TIK-møte i august. Definere hvordan 
landslaget skal se ut i 2023/24. 

TIA  

54/21-23 Toppidrettspriser 2021: Årets utøver og årets gjennombrudd 

TIA la frem kriterier m.v. for utvelgelse av «Årets gjenombrudd» og 
«Årets utøver» for 2021. 

Etter noe diskusjon og avstemning ble vinnere utnevnt.  

Avgjørelsen tas ikke inn i referatet, da offentliggjøring skjer under NM på 
Løvenskiold i uke 26. 

Alle  

55/21-23 Budsjett og økonomisk situasjon 

TIA orienterte om budsjettet. 

Tatt til orientering. 

Alle  
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56/21-23 Diskusjon Nordisk mesterskaps fremtid 

Forhold rundt Nordisk mesterskap ble diskutert på siste styremøte i 
NSF. Bør dette være et arrangement som vi bare sender juniorer til? 
Skal seniorer kun delta på egen regning? 

TIK er av den formening at Nordisk er et fint lavterskeltilbud for de 
yngste for å komme seg ut på sitt første internasjonale stevne. Komiteen 
synes det er greit om man kutter seniorer. 

SM skriver til President og GS at TIK mener at Nordisk mesterskap godt 
kan rendyrkes som et juniormesterskap. De vil så tar det videre med 
NSR (Nordic Shooting Region). 

TIK vil også stille spørsmål om de økonomiske midlene til Nordisk 
mesterskap bør overføres fra BIK (som er økonomisk ansvarlig for 
Nordisk i dag) til TIK. 

TIA/SM  

57/21-23 Planlegging neste TIK-møte 

Neste møte fastsettes til: 6. juli kl. 2000. Tori sender ut saksgrunnlag. 

TIA/SM  

58/21-23 Eventuelt 

SM orienterte om at Håvard Larsen har trukket seg fra vervet som 
president i NSF. 

SM  

MS 24.06.2022 


