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Referat fra møte i Sportsutvalget på Skype 24.juni 2019
Tilstede: Børge Aadland, Beate Amdahl Skorpen, Jan Egil Trøan og Jarleif Amdal
Forfall:
Møteleder: Børge Aadland
Referent: Børge Aadland

Saker vedtatt av SU på e-post siden forrige møte
Sak 1/19 Konstituering av nytt Sportsutvalg
Beate Amdahl Skorpen og Jan Egil Trøan ble ønsket velkommen som nye medlemmer
i Sportsutvalget.
Sportsutvalgets arbeidsoppgaver ble gjennomgått med utgangspunkt i
stillingsinstruksen til sportssjef og landslagstrener (SS/LT) og NVFs Sportsutvalg
(SU). Disse instruksene er forøvrig ikke oppdatert og SU/SS anmoder derfor styret å
oppdatere disse instruksene i henhold til dagens føringer. Den siste 2 års-perioden har
Sportsutvalget særlig vært et viktig diskusjonsforum for SS/LT i saker knyttet til uttak,
utvikling av landslagsprosjektet og arbeid med strategidokumentet for NVF.
Prinsippene for kvalifisering og uttak til internasjonale stevner ble gjennomgått.
Sportsutvalget har de siste årene vektlagt forutsigbarhet og langsiktighet med hensyn
kvalifiseringskravene. Det har derfor kun vært mindre justeringer i kravene.
Innføringen av B-krav til VM i forbindelse med OL-kvalifiseringen i 2018 og
2019(Særlig om B-kravene til VM) må diskuteres nærmere med hensyn til 2020 (VM
går i de vektklassene som ikke er OL-klasser) og 2021, ettersom dette ikke er en del av
OL-kvalifiseringen. Det må også diskuteres nærmere om B-kravet bare skal kunne tas
til ett VM, slik at man neste gang må ta A-kravet.
SS/LT ga en presentasjon av landslagsprosjektet
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Sak 2/19 Særlig gjennomgang av utviklingsstøtte
Prinsippene for bruk utviklingsstøtte ble diskutert og Sportsutvalget vil på neste møte
vurdere en mulig utvidelse av bruksområde med utgangspunkt i en henvendelse fra Sol
A. Waaler.
Det ble vedtatt at Roger B. Myrholt på grunn av sin skadesituasjon fikk tildelt 5000
kroner i utviklingsstøtte for 2019. Ved fremleggelse av opptreningsplan og en enkel
rapport for bruken av midlene vil utviklingsstøtten for 2019 øke til 10000. Tildelingen
er basert på at han ble skadet i 2018 når han oppnådde kravet til full tildeling av
utviklingsstøtte. Dette er i tråd med tidligere praksis for utøvere som har vært
langtidsskadet.

Sak 3/19 Utvidelse av landslaget for 2019
Da landslaget ble tatt ut i desember 2018, ble alle som hadde tatt EM-kravet tatt ut.
Daniel S. Roness har etter kvalifiseringsfristen til EM oppnådd kravet. Samtidig har
Roger B. Myrholt vært skadet det første halvåret av 2019 og meldt tilbake at skaden
hans er så alvorlig at han ikke kommer til å være del av landslaget siste halvåret av
2019. Det ble derfor besluttet at landslaget ble utvidet med Daniel S. Roness for resten
av 2019. Han var allerede tatt ut til neste landslagssamling på bakgrunn av sin
rekruttstatus.
Sak 4/19 Uttak til VM
SS/LT presenterte kort utøverne som hadde oppnådd A og B kravet til VM i Thailand.
Endelig uttak vil bli gjort etter kvalifiseringsperiodens utløp den 29. juli.
Sak 5/19 Nordisk mesterskap for senior
SS/LT hadde en kort gjennomgang av utøverne som allerede var kvalifisert til Nordisk
mesterskap for senior, samt de utøverne som man forventer vil ta kravet.
Ettersom mesterskapet skal gå på Vigrestad var det enighet om at man ønsker å ha en
størst mulig tropp til mesterskapet. Samtidig vil Sportsutvalget sikre et høyt sportslig
nivå på troppen. I avveiingen mellom disse hensynene valgte Sportsutvalget å justere
kravene ned slik at kg-kravene i de ulike vektklassene tilsvarer 310 sinclair-poeng for
herrer med full kroppsvekt i hver vektklasse (opprinnelig 325 sinclairpoeng). På
tilsvarende måte er kg-kravene i de ulike vektklassene for damer justert ned til 215
sinclair-poeng med full kroppsvekt i hver vektklasse (opprinnelig 225). Et forslag på
de justerte kravene oversendes NVFs styre som vedtar endringene.
Nordisk mesterskap er et bronze-level stevne i OL-kvalifiseringen. Det innebærer at
alle utøverne som ønsker å kvalifisere seg må være rapportere i ADAMS allerede fra
1. august. Sportsutvalget vil minne alle aktuelle utøvere om at det er utøverne selv som
har ansvaret for å rapportere i ADAMS og at det ikke er mulig å dispensere fra dette
kravet.
NVF, Postboks 9904 Flatåsen, 7479 Trondheim
NORGES VEKTLØFTERFORBUND
Tlf. +47 480 42 210
Norwegian Weightlifting Federation
E-mail: vektlofterforbundet@idrettsmail.no
www.vektlofting.no

Sak 6/19 Status OL-kvalifiseringen
Det ble kort redegjort for hvordan de norske utøverne har gjort det i første runde av
kvalifiseringsrunden til OL (1. november 2018 – 30. april 2019).

Sak 7/19 Arbeidet med utviklingstrapper
Saken ble utsatt til neste møte. Jan Egil Trøan vil koordinere dette med litteraturen og
prinsippene fra Trener 2-kurset.

Neste møte blir torsdag 12. september på Toppidrettssenteret (eventuelt torsdag 29. august på
Gardermoen)
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