PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2012
Sted: Rica Hotel Gardermoen
Tid: 18. mars 2012 kl. 10.00
1. Åpning
NVFs President Per Mattingsdal ønsket alle de frammøtte, og spesielt Astrid Waaler Kaas fra
NIF, velkommen. Han takket for et engasjerende seminar lørdag. Han oppfordret alle til å
stille på neste seminar i oktober.
I NM Senior deltok 14 kvinner. Det ble dermed ingen kongepokal til beste kvinne i år da
kravet er 15 deltakere. Etter to år på rad med kongepokal til beste kvinne var dette et
tilbakeslag. Presidenten oppfordret klubblederne til å motivere kvinnene til å delta neste år,
slik at vi kan ”gjenerobre” denne kongepokalen.
NM Senior og Veteran i Naustdal ble et fantastisk arrangement på alle måter, kanskje spesielt
for publikum.
Naustdal/Førde ser på muligheten av å arrangere EM Senior i 2016. De bestemmer seg i løpet
av våren/sommeren om de vil søke. Dersom de skulle bli tildelt arrangementet må vi satse på
å ha med 6 herreløftere.
Gledelig er det at det er fremgang når det gjelder aktivitet, stevnedeltakelse og antall
medlemmer.
Ruth Kasirye har fremdeles en realistisk sjanse til å kvalifisere seg til OL i London. Hun
satser nå i 69 kg klassen. Hva hun oppnår i EM Senior i Antalya, Tyrkia i april blir
avgjørende. Hun må være blant de 10 beste i sin klasse, der bare en fra hver nasjon og
resultater fra stevner med OL kvalifisering teller med. Wild Card utdeles bare til land med
færre enn 6 deltakere (alle idretter), så det kan vi bare glemme.
Gunnar Hoff Leirvik, president i NVF 1964 – 1970, døde 30. september i 2011. Han var en av
de som har betydd mest for vektløftingen i Norge. Han fikk også tid til å gi ut et månedlig
blad om vektløfting.
Forsamlingen holdt et minutts stillhet til minne om Gunnar Hoff Leirvik.
Astrid Waaler Kaas fra Idrettstyret møtte i stedet for Kirsti Skog. Hun orienterte om
hovedinntektsstrømmen i Norsk Idrett. Totalt var det 13,4 milliarder i 2010. Noen andeler: 4,2
% var spillemidler via NIF, det er det vi lever av. 1,3 % var LAM (Lokale aktivitetsmidler) til
klubbene. 14 % var sponsorinntekter (vesentlig til de store forbundene). 42,2 % var klubbenes
øvrige inntekter.
Endring av tippenøkkelen slik at Idretten vil få 64 % vil forhåpentligvis bli vedtatt, og vil
muligens gjelde fra 2013.
Momsrefusjoner for varer og tjenester er aktuelt for oss. Totalt har dette økt fra 28 millioner
kroner i 2009 til 236 millioner kroner i 2011. Ved å sende årsregnskapet til NIF vil vi få det vi
har krav på.
Hun kom til slutt inn på vinter-OL i 2022. Det har vært møte med særforbundene i denne
uken. Et ekstraordinært Idrettsting vil avgjøre om OL-søknad skal iverksettes.
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Idrettspresidenten har sagt at minst 60 % må stemme for, og det må også være ca. 60 %
oppslutning i befolkningen.
Et viktig spørsmål er hvor stor del av kostnadene som må tas fra spillemidlene. I Lillehammer
OL var det 22 %. Det er håp om det vil bli en mindre andel i 2022, kanskje ned mot 11 %.
Mange kommuner har meldt sin interesse. Det vil bli satset på Oslo og Kvitfjell. Det skal
bygges maksimalt to deltakerlandsbyer, og det skal være ca. 1 times kjøring fra disse til
anleggene.
Hun avsluttet med et ønske om at Ruth Kasirye kommer til OL i London.

2. Navneopprop – godkjenning av de frammøtte representantene
Per Mattingsdal foretok navneopprop.
Etter forfall fra en observatør var det i alt 38 delegater som møtte.
Observatører og gjest ble innvilget talerett.
Det var 26 delegater med stemmerett.
Følgende delegater møtte:
Forbundsstyret
1 President
2 Visepresident
3 Styremedlem
4 Styremedlem
5 Styremedlem

Per Mattingsdal
Tryggve Duun
Janne Grostad
Steinar Kvame
Camilla Carlsen

Vektløfterkretser
6 Rogaland/Agder Vektløfterkrets
7 Vestfold Vektløfterkrets
8 Nordenfjeldske Vektløfterkrets
9 Sogn og Fjordane Vektløfterkrets

Sigve Nedrebø
Jan Robert Solli
Trond Kvilhaug
Jørn Helgheim

Klubber
10 Gjøvik AK
11 Nidelv IL
12 Vigrestad IK
13 IL Kraftsport
14 AK Bjørgvin
15 Spydeberg Atletene
16 Hitra VK
17 Stavanger VK
18 IF Tønsberg-Kameratene
19 Larvik AK
20 Breimsbygda IL
21 Åsane VK
22 Trondheim AK
23 Tysvær VK
24 Oslo AK
25 T & IL National
26 Tambarskjelvar IL

Joakim Sofienlund
Bjørn Johnsen
Tor Steinar Herikstad
Hans Martin Arnesen
Johnny Sandvik
Johan Thonerud
John Birger Brevik
Tor Eirik Rasmussen
Per Marstad
Jostein Frøyd
Ola Bergheim
Jørund Sundal
Morten Johannessen
Dag Rønnevik
Lars-Thomas Grønlien
Ole Marius Hovdum
Ove Varlid
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Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett
27 Sportssjef
28 Generalsekretær

Arne Grostad
Arne H. Pedersen

Observatør, med talerett
29 Gjøvik AK
30 Vigrestad IK
31 Hitra VK
32 Stavanger VK
33 Stavanger VK
34 Åsane VK
35 Trondheim AK
36 T & IL National
37 IF Tønsberg-Kameratene

Espen Bjaaland
Jonas Stavnheim
Kariann Ulvan
Sigvald Monsen
Rune Rasmussen
Aslak Olsen
Kjetil Holden
Steinar A. Aas
Ruth Kasirye

Gjest, med talerett
38 Idrettsstyret i NIF

Astrid Waaler Kaas

Gyldige forfall
Observatører:
Oslo AK

Geir Hestmann

3. Sakliste og forretningsorden
Sakslisten og foretningsorden ble godkjent uten merknader.
4. Konstituering
Dirigent:
Referent:
Undertegne protokollen:
Reisefordelingskomité:
Tellekorps:

Rune Rasmussen
Arne H. Pedersen
Morten Johannessen og Per Marstad
Ikke aktuell
Jostein Frøyd og Joakim Sofienlund

5. Gjennomgang av Årsberetning
Statistikken er ikke en del av årsberetningen. Eventuelle feil i denne meldes til
generalsekretæren.
Sportssjef Arne Grostad orienterte kort om den sportslige aktiviteten i 2011.
Vår beste kvinne, Ruth Kasirye, har valgt å gå opp i 69 kg klassen (i samråd med
støtteapparatet). Hun strever med å komme i samme gode form som i 2009. Anja Evelin
Jordalen gjorde et godt resultat i NM Senior. Begge disse løftet i A-puljer i EM Senior, og
gjorde det bra der.
Per Hordnes leder fremdeles an blant herrene. Bak han er det flere som ypper seg, selv om det
er tegn til stagnasjon blant noen. Vebjørn Varlid (som vi venter mye av fremover), Kim Eirik
Tollefsen og Jarleif Amdal er noen av disse. Håvard Grostad har hatt en god sesong i 2011.
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Blant juniorene er det Sindre Rørstadbotnen og Thomas Eide som har gjort seg bemerket i
2011. Sindre deltok i EM Junior, og Thomas ble nordisk mester og har satt mange norske
rekorder i 56 kg klassen, for junior og senior.
Jantsen Øverås var suverent beste ungdom blant guttene i 2011. I 2012 er han junior.
Linn Therese Dagsland har utmerket seg i ungdom jenter. Hun har satt mange norske
rekorder.
Vi håper at flere ungdommer kan komme opp på høyere nivå etter hvert. Det avhenger av
godt arbeid i klubbene.
Når det gjelder aktivitet så får vi mer aktivitetsmidler jo mer aktivitet vi har. Det har spesielt
vært stor økning i antall løfterskoler i 2011, i alt 55 000 kroner har gått til det. Det betyr større
aktivitet i klubbene, som er veldig bra. Vi har også blitt flinkere til å samarbeide med andre
idretter, blant andre CrossFit.
Vi har fått til mer internasjonal matching gjennom Latvia prosjektet, med samlinger både i
Latvia og i Norge Men deltakelsen på disse samlingene har dessverre vært dårlig. Gunnar
Reiakvam er trener i dette prosjektet.
OL-prosjektet har fått bedre styring etter at Finn Aamodt, hovedcoach tekniske og taktiske
idretter, kom inn i prosjektet. Utøver, dvs. Ruth Kasirye, er blitt hørt og endringer er gjort
etter ønske fra henne. Sindre Madsgaard er kommet med som trener. Ruth trener mer på
Toppidrettssenteret. Richard Markeng er også trener, og Jan Robert Solli er også med i
klubben.
Jan Robert Solli informerte om prosjektet Riktig løfteteknikk. Det er satt ned en gruppe som
skal arbeide med dette, som tillegg til Jan Robert også består av Per Olav Dagsland og Geir
Grønnevik. Det dreier seg om å utnytte kunnskapen om løfteteknikk som finnes i
vektløftermiljøet, og komme ut i næringslivet for å lære folk å løfte riktig. I HMS finnes et
konsept, lære å bruke kroppen riktig. I HMS Midt Norge holdes kurs i løfting.
Et konsept for Riktig løfteteknikk skal utformes. Gruppen vil gå aktivt ut til bedriftene for å
selge det. Inntektene skal dekke trenere rundt omkring i Norge (jfr. Svømmeforbundet, som
har et konsept rundt livredding som er godt akseptert og sponset av forsikringsselskaper).
Jan Robert har foretatt kartlegging for å sette seg inn i dagens marked, flere bedrifter driver
med dette. Per Olav Dagsland har også gjort sine undersøkelser.
Jan Robert vil kontakte de som tilbyr produkter, som er våre konkurrenter, for å finne ut mer
om hvordan de gjør dette og hvor mye de tar betalt.
Deretter vil gruppen evaluere markedet og mulighetene. Treningskonsept/-program må lages.
Det bør være klart til høstsamlingen. Det er en fordel at trening med frie vekter er oppe i
tiden.
Arne H. Pedersen orienterte kort om årsrapporten fra Teknisk utvalg. Vi har fått en ny
internasjonal dommer i 2011, Sigvald Monsen fra Stavanger VK. Det har vært holdt 3
dommerkurs i 2011, som har resultert i 30 nye forbundsdommere og 3 nye kretsdommere.
Dermed har antall dommere økt selv om 13 har mistet dommergraden.
Det kom følgende merknader til årsberetningen:
Side 7

Feil e-post adresser: Flaktveit IK – Vektløft skal være odla@flaktveitik.no
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Side 8
Side 8
Side 13
Side 14
Side 16
Side 32
Side 35 og
42
Side 37
Side 42
Side 44 og
45
Side 45

E-post adresse for Turn & IL National skal være ohovdum@mazdaeur.com
Østlandet VK: Da ingen ville ta seg av den fikk NVF i gang noe for å få
arrangert KM. Navnet Østlandet er bestemt av Tinget.
Under Løfterskoler 2011: Det skal være Vigrestad IK, ikke – IL.
Kristian Helleren er fra Vigrestad IK, ikke Tønsberg-Kameratene.
Feil resultat for Hans Martin Arnesen fra Kraftsport, skal være 50 kg i rykk og
71 kg i støt.
Trener fra Vigrestad IK var Tor Steinar Herikstad, ikke Kristian Helleren.
Even H. Walaker er forbundsdommer.
Feil navn under Nordisk Ungdom/Junior: Skal være Sigve Nedrebø, ikke –
Bedrebø.
Feil dato for mistet dommergrad, skal være fra 1.1.2012.
Det er ønske om å få med årstall i listen over mottakere av Vektløfterstatuetten
og Vektløfterplaketten.
Lars-Thomas Grønlien er fra Oslo AK, ikke Oslo SK.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med disse merknader.
6. Regnskap
Tryggve Dunn gjennomgikk en PowerPoint-presentasjon som regnskapsansvarlige Katarina
S. Hoff hadde laget. Den viste hvordan vi bruker pengene.
Årsomsetningen har økt med 150 000 kroner fra 2 810 100 i 2010 til 2 960 000 i 2011.
Stevneutgiftene er noe større i 2011 enn i 2010.
Inntektene kommer i det vesentlige fra NIF.
VO midler var 30 000 kroner i 2011, som er en økning i forhold til det som er vanlig (15 000
kroner). Dette baseres på rapporter fra klubbene, som må tilfredsstille VO-krav.
Det er viktig at reiser bestilles tidlig slik at egenandelene kan bli så lave som mulig.
Momskompensasjonen i 2011 utgjør over 96 000 kroner mot budsjettert 24 000 kroner. Det
kom en kommentar som sa at dette var bra, men at vi burde fått mer enn 96 000 kroner.
Beløpet er basert på en sjablongmodell ut fra årsregnskapet, og alt vil ikke telle med.
Tryggve Duun leste opp revisjonsberetningen.
.
Jostein Frøyd leste opp rapporten fra kontrollkomitéen.
Regnskapet ble etter dette enstemmig vedtatt.
7. Innkomne forslag
Endringsforslag til lov for Norges Vektløfterforbund
1. Forbundsstyret
Forslag til ny formålsparagraf:
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§ 1. Formål
NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge. Herunder skal NVF fremme generell
vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig
samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og
representere idretten internasjonalt.
NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt.
Gjennom visjonen ”En styrket kropp, et styrket sinn” skal vektløfterforbundet framstå som
en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon preget av
kjerneverdiene fellesskap, respekt, engasjement og struktur
I tråd med Norges Idrettsforbunds lov skal arbeidet i tillegg preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet.
Begrunnelse:
For å fremme vektløfting på en optimal måte i forhold til visjonen er det viktig at vi jobber
slik at flest mulig oppfatter vektløfting som en viktig faktor for utøvelse av all idrett. På den
måten blir vi bedre kjent og mer anerkjent.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Endringforslag til NVFs tekniske reglement - særnorske bestemmelser
1. Tambarskjelvar IL
10 kg stanga bør inn i det nasjonale regelverket som godkjent konkurransestang, med inntil 30
kg vekt
Grunngjeving:
Vi ser at mange lag arbeidar godt med ungdomsrekruttering, og for dei minste og yngste vert
sjølv 15 kg stanga for tung i rykk. Det er også mykje kjekkare å lyfte 15 kg med ei 10 kg
stang, med eit par av dei nye feite teknikkskivene på 2,5 kg enn ei tom 15 kg stang, som ligg
på bukkar for å få rett høgde
Endringsforslaget omhandler § 16-2.
Teksten i forslaget ble endret til:
5 kg – og 10 kg stang tas inn i det nasjonale regelverket som godkjente konkurransestenger
med inntil 30 kg vekt (maks 20 kg på 5 kg stang)
Forslaget, med endret tekst, ble enstemmig vedtatt.
2. Forbundsstyret
Forslag vedrørende NM Lag
a. Klubber som er kvalifiserte til NM Lag må melde fra om de stiller lag eller ikke innen 15.
oktober.
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Begrunnelse:
Når et kvalifisert lag trekker seg fra en lagkonkurranse i NM Lag, har lag som kan overta
plassen ofte fått beskjed for sent om at de kan stille opp. Dermed har vi ikke fått fylt opp
lagkvoten. Dette har spesielt vært et problem for eliteserien, men har også vært tilfelle for
andre serier. Ved å sette en tidlig frist håper vi at dette kan bli bedre.
Endringsforslaget omhandler § 27, punkt 2, ny bokstav.
Forslaget ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme mot.
b. Innen påmeldingsfristen skal løfterne på de enkelte lag meldes inn. Det vil være mulig å
bytte ut løftere senest under innveiingen.
Begrunnelse:
Formalisere regelverket slik at det samsvarer med praksis ved gjennomføring av NM Lag de
siste årene.
Endringsforslaget omhandler § 27, punkt 2, ny bokstav.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
3. Forbundsstyret
Forslag vedrørende lagserien, som består av: senior menn (to divisjoner, Elite og 1. divisjon)
kvinner, junior menn, ungdom menn, veteran menn.
a. Regler for opp- og nedrykk for senior menn:
De to beste lagene i 1. divisjon rykker opp i Elite.
De to dårligste lagene i Elite rykker ned i 1. divisjon
Begrunnelse:
Formalisere regelverket slik at det samsvarer med praksis ved gjennomføring av lagserien de
siste årene.
Endringsforslaget omhandler § 27, punkt 1, ny bokstav.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
b. Når vi har Elite og 1. divisjon for senior menn, og lagene ovenfor på tabellen av en eller
annen grunn, takker nei til å delta i NM Lag, inviteres ikke de to dårligste lagene i Elite til å
delta i NM Lag.
Begrunnelse:
Disse to lagene skal rykke ned i 1. Divisjon og bør derfor ikke delta i NM Lag Elite.
Endringsforslaget omhandler § 27, punkt 2, h).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Protokoll NVFs ting 2012

7

c. Det opprettes en 1. divisjon i alle serier (junior menn, ungdom menn, veteran menn,
kvinner) etter samme regler som for senior menn, dvs. når flere enn 12 lag har meldt seg på
aktuell serie. Opp- og nedrykk vil følge samme regler som for senior menn (Elite/1.divisjon).
Begrunnelse:
En slik oppdeling vil virke motiverende for lag som ligger an til opprykk eller til å unngå
nedrykk.
Endringsforslaget omhandler § 26, punkt 1, nye bokstaver.
Teksten ble endret til:
Det opprettes en 1. divisjon i veteranserien og kvinneserien etter samme regler som for senior
menn, dvs. når flere enn 12 lag har meldt seg på aktuell serie. Opp- og nedrykk vil følge
samme regler som for senior menn (Elite/1.divisjon).
Forslaget, med endret tekst, ble enstemmig vedtatt.
4. Forbundsstyret
Egenandeler for representasjon skal betales av klubbene.
Begrunnelse: NVF vil bare forholde seg til klubbene. Hva klubbene gjør internt er opp til
dem.
Endringsforslaget omhandler § 20, nytt punkt.
Teksten ble utvidet slik:
Egenandeler for representasjon skal betales av klubbene.
Uttak til representasjonsoppgave sendes løfterens klubb som bekrefter/avkrefter deltakelse.
Forslaget, med utvidet tekst, ble enstemmig vedtatt.
5. Forbundsstyret
Endring i aldersbestemmelser.
a. En ungdom kan delta på lokale stevner, først og fremst i egen klubb, fra det året han/hun
fyller 6 år. Det skal ikke registreres offisielt resultat for en ungdom før det året han/hun fyller
11 år.
Begrunnelse:
Sørge for at regelverket er helt i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.
Endringsforslaget omhandler § 15, punkt 1.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
b. Nedre aldersgrense for deltakelse i alle norske mesterskap, i utlandet og i konkurranser der
resultatet teller nasjonalt er det kalenderåret utøveren fyller 13 år.
For 5-kamp: se femkampbestemmelsene.
Begrunnelse:
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Sørge for at regelverket er helt i tråd med NIFs bestemmelser om barneidrett.
Endringsforslaget omhandler § 15, punkt 4.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
6. Forbundsstyret
Kongepokal tildeles den norgesmester i NM senior menn og NM senior kvinner som har
stevnets beste resultat, utregnet etter forbundets tabell for henholdsvis menn og kvinner.
Begrunnelse:
Formalisere regelverket slik at det er i samsvar med praksis ved gjennomføring av NM senior
de siste årene.
Endringsforslaget omhandler § 22, punkt 3.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
7. Forbundsstyret
Uttak til representasjonsoppgaver.
a. Som hovedregel skal sportssjefen ta ut den løfter i de forskjellige klasser, som har gjort det
beste stevneresultatet i løpet av kvalifiseringsperioden, uten hensyn til den aktives alder,
utviklingsmuligheter m.m. I meget spesielle tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å gå
utenom denne hovedregelen. Sportssjefen skal da gi en saklig begrunnelse for uttaket.
Begrunnelse:
Sportssjefen skal være ansvarlig for uttak til representasjonsoppgaver. Dersom noen er uenig i
uttaket, vil det være mulig å anke til styret. Slik det er nå står man uten i realiteten uten reell
klagemulighet fordi forbundsstyret tar ut laget.
Endringsforslaget omhandler § 19, punkt 1.
Forslaget ble trukket.
b. Ved nordiske mesterskap, EM og VM, kan det være aktuelt å doble i en eller flere klasser.
Som hovedregel skal sportssjefen da ta ut den/de nest beste løftere som har det poengmessige
beste resultat i løpet av kvalifiseringsperioden. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å gå
utenom denne hovedregelen. Sportssjefen skal da gi en saklig begrunnelse for uttaket.
Begrunnelse:
Sportssjefen skal være ansvarlig for uttak til representasjonsoppgaver. Dersom noen er uenig i
uttaket, vil det være mulig å anke til styret
Endringsforslaget omhandler § 19, punkt 2.
Forslaget ble trukket.
8. Budsjett for 2012
Sportssjef Arne Grostad informerte.
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Budsjettet avviker ikke vesentlig fra fjorårets budsjett.
Det kom en kommentar om at momskompensasjonen var satt lavt. Her bør det være mer å
hente.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
9. Langtidsplan og langtidsbudsjett
Vi opprettholder langtidsplanen for 2009 – 2012 ut 2012.
Vi vil arbeide med ny langtidsplan for 2013 – 2016 på høstseminaret i Stavern, og den vil bli
vedtatt i 2013.
10. Statsautorisert/registrert revisor og revisors honorar
Tinget gikk enstemmig inn for at vi beholder samme revisor som vi har hatt de siste årene.
11. Terminliste (større stevner som KM, RM, NM og elitestevner) for 2013
Det var én søker til NM Senior og Veteran, Larvik AK, som er 75 år i 2013. Vigrestad IK
hadde søkt om å arrangere NM Ungdom eller NM 5-kamp, og valgte å gå for begge.
Tambarskjelvar IL vil vurdere å arrangere NM Lag 2012.
AK Bjørgvin påtar seg å arrangere NM 5-kamp 2012.
Stavanger VK søker om å arrangere NM Senior og Veteran i 2014, da klubben er 50 år. De
ønsker at Tinget vedtar dette i år.
Tinget vedtok dette enstemmig.
Følgende tildelinger ble vedtatt:
19. januar
Regionale mesterskap
Østlandet:
Vestlandet:
Nordenfjeldske:
1. -2. mars
NM Senior/Veteraner (inkl. NC 1. runde)
6. april
NM Ungdom:
4. mai
NM Junior/Norges Cup 2. runde:
15. juni
KM 5-kamp
Nordenfjelske:
Sogn og Fjordane:
Hordaland:
Rogaland/Agder:
Vestfold:
Østlandet:
14. september
NM 5-kamp/Norges Cup 3. runde
19. oktober
Kretsmesterskap
Nordenfjeldske:
Sogn og Fjordane:
Hordaland:
Rogaland/Agder:
Vestfold:
Østlandet:
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Tønsberg-Kameratene
Tysvær VK
Namsos VK
Larvik AK
Vigrestad IK
Stavanger VK
Hitra VK
Tambarskjelvar IL
AK Bjørvin
Vigrestad IK
Larvik AK
Gjøvik AK
Vigrestad IK
Trondheim AK
Tambarskjelvar IL
AK Bjørgvin
Stavanger VK
Grenland AK
T & IL National
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6.-7. desember

NM lag /Norges Cup 4. runde:

Fastsettes senere

12. Bestemme tid og sted for neste ting
Forbundstinget 2013 avholdes søndag 17. mars.
Sted blir Gardermoen. Vi vil undersøke prisene på Radisson Blu i forhold til Rica.
14. Avslutning
President Per Mattingsdal ga en kort orientering om status for oppgaven han og Tryggve
Duun fikk på Tinget i 2011: arbeide i internasjonale kanaler for å få til en oppmykning i
reglene for overstøt (godta etterpress). Det har kommet tilsvarende forslag både fra Australia
og USA, men disse har blitt avvist av IWFs tekniske komité.
Neste regelendringskonferanse skal holdes i september 2012. Frist for å sende inn forslag er
26. juni. På bakgrunn av det som har skjedd med de to andre forslagene, har det imidlertid
liten hensikt å fremme et nytt forslag nå.
President Per Mattingsdal takket for et godt ting med stort engasjement og ønsket alle vel
hjem.

Bergen, 10.04.12
Arne H. Pedersen, referent
________________________
Morten Johannessen
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