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Referat fra møte i Sportsutvalget på Gardermoen 9.august 2018
Tilstede: Børge Aadland, Kristin Solbakken, Johan Thonerud
Observatør: Hilde Næss
Forfall: Yngve Apneseth
Møteleder: Jarleif Amdal
Referent: Jarleif Amdal

Saker vedtatt av SU på e-post siden forrige møte
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Gjennomgang av det nye Sportsutvalget
SS åpnet møtet og ønsket både nye og etablerte medlemmer av SU velkommen.
Retningslinjer og arbeidsmetoder for utvalget ble gjennomgått samt at SS
understreket utvalgets ansvar ved å ha en objektiv formening om den sportslige
aktiviteten i NVF. Det vil si at utvalget sammen skal fatte vedtak som gagner
norsk vektløfting som helhet. President i NVF, Hilde Næss, fremhevet også SU
sin posisjon som et faglig sterkt utvalg som NVFs styre har stor tillit til.
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Rapport i fra Sportssjefen
SS og styrets representant orienterte om de nye OL kvalifiseringsreglene som
innebærer at en utøver nå kun kan kvalifisere seg på individuell ranking ved å
delta på internasjonale stevner. Et nytt poengsystem (ROBI poeng) som tar
utgangspunkt i verdensrekorden i klassen skal benyttes for å klassifisere utøvere
og deres resultater i 6 konkurranser gjennom en 18 måneder lang
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kvalifiseringsperiode. Med tanke på at en rekke av de store nasjonene i idretten
vår har fått strenge sanksjoner på grunn av dopingproblematikken sin, og en
ytterligere begrensning i hvor mange utøvere hver nasjon kan stille med på OL,
ble det konkludert med at sannsynligheten for å få en norsk utøver til et OL er
bedre enn noen gang.
Videre orienterte SS og styrets representant om møtet med Oympiatoppen den 23.
mai hvor de nye kvalifiseringsreglene til OL ble presentert for sommeridrettssjef
Marit Breivik og OLT coach Michael Jørgensen. På samme møte ble også
prosjektbeskrivelsen for NVFs landslag presentert hvor begge av OLTs
representanter var meget interessert i prosjektet og ønsket et nytt møte etter årets
VM i Turkmenistan i november.
SS orienterte til slutt om ungdom- og junioraktiviteten og refererte fra
sommersamlingen i Stavern. Det ble uttrykt bekymring for ungdom- og
junioraktiviteten i NVF for tiden og konkludert med at NVF har en jobb å gjøre
når det kommer til rekruttering av barn og unge til idretten vår. Handlingsplanen
for ungdom og junior er et arbeid som absolutt bør prioriteres fremover – se sak
7/18.
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Utarbeide B-krav til VM Senior i Ashgabat, Turkmenistan 1-10. november
På bakgrunn av innføringen av nye vektklasser til årets VM utformet SU nytt
forslag til kvalifiseringskrav til årets mesterskap. Utøvere som allerede har
oppnådd kravet i de gamle vektklassene er uansett kvalifisert. I henhold til
styrevedtak datert 07.06.18 ble det også laget B-krav. SU har tolket styrets
intensjon med å utforme et B-krav er for å gi flere utøvere mulighet til å
kvalifisere seg til OL i Tokyo 2020. På grunn av de nye kvalifiseringsreglene er
det essensielt at utøvere som skal kvalifisere seg til OL om to år er med på VM
allerede i år for å samle individuelle kvalifiseringspoeng.
SU har tatt høyde for spørsmålet om hvor mange utøvere som er i stand til å gjøre
resultater over det foreslåtte B-kravet i 2018. Med tanke på at det kun har deltatt
fire nordmenn på Verdensmesterskapet i vektløfting de siste 10 årene mener SU at
det uansett skal være et visst nivå på utøverne NVF sender. Utgangspunktet for de
nye kravene er satt ved å bruke sinclairtabellen på følgende nivå: 255 poeng for
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kvinner og 370 poeng for herrer. Dette er 10 poeng under utgangspunktet for Akravene. SU mener dette er et minimumsnivå aktuelle utøvere bør ha i 2018 om de
skal kunne greie å kvalifisere seg til OL om to år samtidig som det er høyst
oppnåelig for flere av våre beste utøvere som ennå ikke har nådd A-kravet. Det
skal nevnes at utgangspunktet er senket ytterligere i de vektklassene med liten
bredde (altså: de to letteste- og tre tyngste dameklassene samt den letteste
herreklassen) da en god plassering på en lavere poengsum er mer sannsynlig her.
SU foreslår ovenfor styret at en utøver som oppnår B-krav må bidra med en
egenandel på kr 10 000,- til årets mesterskap som går utenfor NVFs
egenandelsgrense på kr 15 000,- pr. klubb.
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Kvalifiseringskrav og perioder for 2019
SU foreslår at det kun vedtas B-krav til senior VM da intensjonen med innføring
av dette B-kravet var å gi flere utøvere mulighet til å kvalifisere seg til OL i 2020.
Det foreslåtte B-kravet til VM senior er lavere enn det eksisterende A-kravet til
EM senior slik at utøvere kvalifisert med B-krav til VM uansett er gode nok for
EM. Etter SU sin oppfatning vil en utøver som ikke oppnår A-kravet til EM senior
heller ikke ha noen mulighet til å kvalifisere seg til OL om to år.
Med tanke på situasjonen rundt ungdomsaktiviteten i NVF i dag foreslår SU og
åpne opp for at norske ungdommer skal få kunne delta på internasjonale
mesterskap i yngre alder. SU velger da å senke kravene noe for u15 EM samt u17
kravet for gutter for å skape mer motivasjon for våre yngste utøvere. For de
resterende mesterskapene er det enighet om at utgangspunktet for kravene er
akseptable.
Et samlet forslag vil bli oversendt NVFs styre etter godkjenning i SU.

Sak 5/18

Utarbeide NM krav og norske standarder i nye vektklasser
Utarbeidelsen av NM krav og norsk standard i de nye vektklassene er en del av
det tekniske reglementet og tilfaller da NVFs tekniske utvalg (TU). SU har mottatt
et forslag på NM krav fra TU som ble delvis gjennomgått. Medlemmene i SU ble
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enige om å gå igjennom dette på egenhånd og komme med innspill via mail i
etterkant.
TU har lovet å sende et tilsvarende forslag på utarbeidelse av nye norske
standarder senere. Dette vil bli behandlet på samme måte i SU.
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Evaluering av LL-prosjektet
Dette punktet ble bare delvis gjennomgått og må prioriteres frem til neste møte da
man skal ta ut LL-utøvere til 2019.
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Handlingsplan for ungdom- og junior
President Hilde Næss orienterte om arbeidet med handlingsplanen for ungdom og
junior. Handlingsplanen er delt i to deler hvor den ene delen går på rekruttering
mens den andre delen går på talentutvikling. Arbeidet med rekrutteringsdelen
gjøres av presidenten og utdanningskonsulenten i NVF mens talentutviklingsdelen
er noe utdanningsutvalget (UU) jobber med. SU bør etter hvert være behjelpelige i
denne prosessen og komme med innspill til planene. President Hilde Næss har
lovet å oversende et utkast til SU for vurdering så snart dette er ferdig.
Til forskjell fra handlingsplanen for toppidrett (senior) er handlingsplanen for
ungdom og junior mer kompleks hvor prosessene skal fordeles mellom flere
aktører i større grad – NVF, region og klubb. Dette gjør at arbeidet tar litt lengre
tid. SU er likevel enig om at med tanke på situasjonen blant ungdom- og
junioraktiviteten i NVF så bør dette arbeidet prioriteres fremover.
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Digitalt verktøy for treningsprogrammering og rapportering
Dette punktet ble ikke gjennomgått og videreføres til neste møte.
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Diskutere uttak til Nordisk mesterskap for senior
Gjennomgang av hvilke utøvere som har oppnådd kravet og ønsker å delta. På
herresiden er det tynt med utøvere da norsk vektløfting går igjennom et
generasjonsskifte på dette nivået. På damesiden er det stabilt med utøvere og det
er flere jenter bak som nærmer seg kravet også.
En innstilling til uttak vil bli overlevert NVFs styre fra SU i løpet av neste uke når
kvalifiseringsperioden er ferdig.
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