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Norges Vektløfterforbunds Landslagsprosjekt
NVFs Sportsutvalg har i samarbeid med Sportssjefen utarbeidet en prosjektbeskrivelse for
toppidrettssatsingen i Norsk Vektløfting de kommende årene. Prosjektet er godkjent av NVFs styre og
skal bygge på føringene bestemt av klubbene og som er presisert i NVFs strategiske plan for 20172024.
Uttak av LL-gruppe for 2018
Planen er at prosjektet skal tre i kraft fra neste år og at Sportsutvalget (SU) i samråd med Sportssjef
(SS) skal ta ut aktuelle utøvere i løpet av desember måned. Uttakskriteriene er spesifisert i Kapittel 6 i
prosjektbeskrivelsen. Sportslig nivå er den faktoren som teller mest og SU/SS vil ta utgangspunkt i
resultatene som er oppnådd i fra 01.01.17 til 30.11.17 når de tar ut Landslagsgruppen for 2018. Det er
verdt å merke seg at sinclairtabellen for 2020 er den som vil bli brukt for å rangere resultatene. En
oversikt over de 10 beste resultatene, rangert etter den nye poengtabellen, for kvinner og menn i 2017
ligger vedlagt.
De utøverne som ikke blir tatt ut i Landslagsgruppa for 2018 kan være aktuelle for Rekruttgruppa og
kan på den måten bli kalt inn til enkelte Landslagssamlinger og evt. Rekruttsamlinger. Disse utøverne
er primært under Regionstrener sitt ansvar som igjen jobber opp imot Landslaget og Landslagstrener.
Den første samlingen i 2018
Den første Landslagssamlingen avholdes 1-4. mars og skulle opprinnelig gå i Stavanger. NVF jobber
imidlertid med en avtale med en utstyrsleverandør i Vestfold slik at første samling i 2018 da brukes
som en kick-off samling hvor kun de 10 Landslagsutøverne samles i Tønsberg sammen med alle
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regionstrenerne. Det kommer til å være et felles opplegg en av dagene med utlevering av landslagstøy
hos Sport1 Revetal og litt profilering i media.

Uttak av trenere til Landslagssamlinger og mesterskap
NVFs strategiske plan 2017-2018 understreker at man skal styrke kompetansen ute i regionene.
Sportslig sett handler dette om at man skal bruke regionstrenerne inn imot NVFs Landslag, både
senior, ungdom og junior, slik at de får nyttig erfaring og kunnskap som de kan bruke i sin region. SU
og SS vil nå i starten se på hver enkelt regionstrener sitt kompetansenivå og erfaring når man tar ut
trenere til mesterskap. Etter hvert som NVFs Trenerløype blir komplett vil dette bli brukt som et
kriterium i tillegg til den subjektive vurderingen av SU og SS. Det er ønskelig at en regionstrener som
blir tatt ut til et mesterskap også blir med på en Landslagssamling i forkant av mesterskapet slik at
trener og utøvere blir bedre kjent med hverandres rutiner og arbeidsmetoder. Ellers så er en mer
detaljert arbeidsbeskrivelse/portefølje for regionstreneren under utarbeidelse i SU.
Evaluering
Prosjektet og utøvergruppen skal evalueres hvert år av SU og SS. Denne evalueringen skal kartlegge
prosjektets styrker og svakheter og hvordan det hele kan gjøres bedre både praktisk og organisatorisk.
Det er viktig at utøvere og klubber gjennom hele året gir tilbakemeldinger til SU og SS om hva som er
bra og hva som kan gjøres bedre slik at man kvalitets sikrer prosjektet best mulig. Siden dette er første
året vi kjører et slikt prosjekt kan det også være naturlig å gjøre endringer underveis i året dersom
dette er nødvendig.

NVF ser frem til å kunne tilby et helhetlig opplegg for våre beste utøvere og trenere som bygger opp
imot en overordnet plan og en felles målsetning. Det viktigste er likevel at det er utøveren som skal
være i sentrum og at vi som særforbund skal legge til rette for at atletene våre utvikler seg best mulig
og får tatt ut sitt fulle potensial.

-----------------------------------Jarleif Amdal
Sportssjef
Norges Vektløfterforbund
Tel. 481 50 413
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