
 

Møteinnkalling Toppidrettsutvalget (TU) på ZOOM,  

torsdag 15. desember 2022 kl 2030–2230. 
 
 
Til stede: Stian Grimseth, Malin A. Forberg, Thomas Eide, Odd Gunnar Røyseth 
 
01/2022 Strategi-plan: Vektløftingen vil 2022-2026 

- Trenerforum 2023: Tentativ dato blir dagen for tinget. 

 
02/2022 Ungdom landslag og rekruttlag 

- Malin informerer 
o Treningssamlinger 

▪ Orientering om samlingen i høstferien 
▪ Våren 2023 (Avgjøres på møte med ansvarlige for landslagene 2. januar) 

• Vinterferien  

• Påsken 

• Sommeren – første uken i sommerferien 
o Nordisk ungdom Island 

▪ Sandra Nævdal (59), Edle E. Litland (71), Trine E. Hellevang (71), Linn 
Christina Larssen (76), Lea B. Horne (76), Emil V. Sveum (55), Rasmus Aune 
(67), Aksel Svorstøl (67), Stefan Rønnevik (73), Alvolai Røyseth (73), William 
A. Christiansen (89) 

- Uttak av landslag for 2023 
o Jenter 

▪ Edle E. Litland (205 p) 
▪ Karoline Kroken (170 p) 
▪ Eline Høien (164 p) 
▪ Mariell E. Hellevang (159 p) 

o Gutter 
▪ Alvolai Røyseth (297 p) 
▪ Aksel Svorstøl (277 p) 
▪ William A. Christiansen (263 p) 
▪ Emil V. Sveum (261 p) 
▪ Nima B. Lama (253 p) 

o Tilbudene blir sendt etter møtet mellom de ansvarlige for landslagene 2. januar hvor 
treningssamlingene blir planlagt. Søknad til Olympiatoppen og møte mellom de ulike 
ansvarlige for landslag ungdom, junior og U23 vil definere status på utøvere med 
ekstra støtte fra Olympiatoppen/NVF og en eventuell videreføring og uttak av spisset 
gruppe. 

 
03/2022 Junior landslag og rekruttlag 

- Stian informerer 
o Treningssamlinger 

▪ Våren 2023 (Avgjøres på møte med ansvarlige for landslagene 2. januar) 

• Januar – Halmstad 

• Vinterferie 



• Påsken 

• Sommerferien 
- EM junior og U23 i Albania  

o Junior: Ronja Lenvik (55), Julia J. Loen (64), Lea B. Horne (76), 
o U23: Tinna Ringsaker (71), Ragnar Holme (+109)  

- Nordisk junior Island 
o Ronja Lenvik (55), Julia J. Loen (64), Emma Vittring (71), Tine Pedersen (71), Tuva 

Loodtz (76), Mia Mundal (76), Kristen Røyseth (81) 
- Uttak av landslag for 2023 

o Jenter 
▪ Lea B. Horne (239 p) 
▪ Sandra Nævdal (236 p) 
▪ Ronja Lenvik (234 p) 
▪ Tine Pedersen (217 p) 
▪ Tuva Loodtz (205 p) 
▪ Emma Vittring (203 p) 

o Gutter 
▪ Rasmus H. Aune (308 p) 
▪ Kristen Røyseth (299 p) 
▪ Stefan Rønnevik (276 p) 

o Tilbudene blir sendt etter møtet mellom de ansvarlige for landslagene 2. januar hvor 
treningssamlingene blir planlagt. Søknad til Olympiatoppen og møte mellom de ulike 
ansvarlige for landslag ungdom, junior og U23 vil definere status på utøvere med 
ekstra støtte fra Olympiatoppen/NVF og en eventuell videreføring og uttak av spisset 
gruppe. 

 
04/2022 Senior landslag og rekruttlag 

- Stian informerer 
o Treningssamlinger 

▪ Våren 2023 (Avgjøres på møte med ansvarlige for landslagene 2. januar) 

• Samlinger i Tyskland for våre beste seniorer i februar og mars 

• Samling i Spania (på Tenerife) i februar for våre beste seniorer 

• EM-samling for alle som er kvalifisert til EM senior i begynnelsen av 
april 

• Samlinger for U23 vil bli planlagt 2. januar 
- Nordisk senior Finland 

o Rebekka T. Jacobsen (55), Sol A. Waaler (59), Ine D. Andersson (64), Marit 
Årdalsbakke (71), Melissa Schanke (76) Lone E. Kalland (81), Solfrid Koanda (87) 

- Uttak av landslag (har tatt EM-kravet for senior) 
o Rebekka T. Jacobsen (55) 
o Sol A. Waaler (59) 
o Ine D. Andersson (59)  
o Marit Årdalsbakke (64/71)  
o Solfrid Koanda (87) 
o Kim E. Tollefsen (+109) 

- Uttak av U23 (gruppen kan bli supplert med utøvere født i 1998/1999 på enkelte samlinger) 
o Julia J. Loen (64/71) 
o Mia Mundal (76) 
o Mats Hofstad (81)  
o Remy H. Aune (81) 
o Bent A. Midtbø (89) 



o Mikal Akseth (109) 
o Ragnar Holme (+109) 

- Tilbudene blir sendt etter møtet mellom de ansvarlige for landslagene 2. januar hvor 
treningssamlingene blir planlagt. Søknad til Olympiatoppen og møte mellom de ulike 
ansvarlige for landslag ungdom, junior og U23 vil definere status på utøvere med ekstra 
støtte fra Olympiatoppen/NVF og en eventuell videreføring og uttak av spisset gruppe. 

 
10/2022 Kvalifiseringskravene for 2023 

- Toppidrettsutvalget gjennomgikk kravene til alle internasjonale mesterskap for 2023. 
- Kvalifiseringskravene med tilhørende begrunnelser/forklaringer fremgår av eget dokument 

som publiseres på NVFs nettsider. 
 
Mvh 
Børge Aadland 
 


