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Organisering:

•
•
•

Alle medlemmer i sportsutvalget er likestilte hva gjelder ansvar for utvalgets oppgaver.
Utvalget kan tildeles oppgaver av Sportssjefen og av styret.
Sportsutvalget innkalles til møter av Sportssjefen, som er utvalgets sekretær og
møteleder.

Ansvar/myndighet/fullmakter:

•
•
•
•
•
•

•

Bidra til utvikling både av NVFs landslag
Bidra til utvikling av vektløfting som breddeidrett.
Være rådgivende organ ved uttak av landslag og representasjonsutøvere
Bidra på en slik måte at norsk vektløfting står mest mulig samlet rundt gode aksepterte
strategier og tiltak, og herunder slik at alle krefter drar mest mulig i samme retning.
Samarbeide tett med Utdanningsutvalget (som har ansvar for all
utdanningsvirksomhet i NVF i samarbeid med Sportssjefen).
Dersom Sportsutvalget finner det nødvendig skal de, i samråd med Sportssjefen, ta tak i
oppgaver som de mener naturlig faller inn under utvalgets ansvarsområde.
Oppgaveportefølgen i denne instruksen er således ikke uttømmende.
Utføre de arbeidsoppgaver som framgår av denne instruksen.

Arbeidsoppgaver:

•

Rådgi Sportssjefen og utføre praktisk arbeid ved utarbeidelse av en årlig sportslig plan
for landslagene og herunder forberede og utrede forslag til sportslige mål, strategi og
tiltak.
o Gi råd til Sportssjefen om organisering av landslagene og bruk av NVFs
økonomiske ressurser i forhold til å nå de sportslige mål som er satt.
Herunder kommer også råd til organisering av treningssamlinger og/eller
mer permanente ordninger for samtrening/individuell trening. Utvalget skal
bidra med evaluering av landslagsløfterne (og potensielle landslagsutøvere)
og være med å vurdere disse ift. videre satsing på landslagsnivå.
o Gi råd råd til Sportsjefen om hvordan forbundet bør legge til rette for unge
mennesker, med et prestasjonsmessig utviklingsperspektiv, samt redusere
frafallet av unge talenter i norsk idrett.
o Sammen med Sportssjefen og Forbundstreneren skal Sportsutvalget bidra
med å utarbeide en generell utviklingsplan for utøvere som driver

vektløfting, slik at det tydelig framgår hva, som på ethvert utviklingstrinn,
kreves av trening og kapasiteter hos utøverne for at de skal nå sine mål.
o Sportsutvalget skal gi råd til Sportssjefen og styret om hvordan forbundet
bør jobbe med den ”eldre” ungdomsgruppen utover det tilskuddet som barn,
ungdom- og breddesatsingen bidrar til.
o Gå råd til Sportssjefen ift. trenerspørsmål.
•

Hjelpe Sportssjefen med å iverksette/gjennomføre Styrets og Forbundstingets vedtak
ift. planer for både landlagsutvikling og breddeidrett.

•

Gi råd om kvalifiserings perioder og kvalifiseringskrav til Sportssjefen.

•

Innhente resultater i kvalifiseringsperioden ift. internasjonale konkurranser, og gi råd
om laguttak til Sportssjefen. Laguttaket omfatter både aktive og trenere samt annet
aktuelt støttepersonell ifb. konkurransen.

•

Bidra aktivt med råd og innspill til Utdanningsutvalget ifb. kursvirksomhet.
o Være en pådriver til gjennomføring av trenerkurs eller andre kurs som
bidrar til å heve den sportslige kvaliteten på norske vektløftere og
trenere/støtteapparat.
o Være med å kvalitetssikre innholdet i trenerkurs og andre sportslig relaterte
kurs.
o Planlegge og gjennomføre egne sportslig relaterte kurs i forbundsregi eller i
samarbeid med krets/region/klubb.
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