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PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2017. 

 
Sted: Scandic Gardermoen Hotell  

Tid: 26 mars 2017 kl. 10.00  

 

1. Åpning 
NVFs president Tryggve Duun ønsket alle de frammøtte velkommen  

Han ønsket spesielt NIFs representant Vibecke Sørensen velkommen Han ønsket også mangeårige 

vektløfterforbundets forman, Per Marstad spesielt velkommen.  

 

Vibeke Sørensen fikk etter hvert ordet og hun startet med å takke for invitasjonen. Hun snakket med 

glede over å være tilstede ved årets Europamesterskapet i Førde. Hun forsto at Norges 

vektløfterforbund har vært igjennom en tung periode etter at vår president Per Mattingsdal plutselig 

døde. Hun fortale at hun møtte han flere ganger og husket han som en engasjert og stolt president for 

den idretten han var så glad i.  

 

Hun snakket videre om kjønnsfordelingen i norsk idrett samt at Norges vektløfterforbund som idrett 

vokser og at det igjen krever gode planer og strategier. 

Hun ønsket tilslutt lykke til med Tinget. 

 

2. Godkjenning av de frammøtte representantene 
President Tryggve Duun foretok navneopprop.  

Det var 32 delegater med stemmerett. 

Totalt var det 47 delegater og observatører som møtte.  

 

Navneliste: 
 Forbundsstyret:  

1 President: Tryggve Duun 

2 Styremedlem: Ove Varlid 

3 Styremedlem; Katarina S. Hoff 

   
 Vektløfterkretser/-regioner:  

4 Nordenfjeldske Vektløfterregion: Trond Kvilhaug 

5 Rogaland/Agder Vektløfterkrets: Tor Steinar Herikstad  

6 Sogn og Fjordane Vektløfterkrins: Sandra Trædal 

7 Telemark, Vestfold og Buskerud VR: Ingvild Pettersen Ervik 

8 Østlandet Vektløfterregion: Hans Martin Arnesen 

   
 Klubber:  

9 AK Bjørgvin: Johnny Sandvik 

10 Breimsbygda IL: Ola Bergheim 

11 Christiania AK: Fredrik Kvist Gyllensten 

12 Førde IL: Tom Farsund 

13 Gjøvik AK; Olav Johansen 

14 Hillevåg AK: Sigvald Monsen 

15 Hitra VK: John Birger Brevik 

16 IF Tønsberg-Kameratene: Per Marstad 
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17 IL Kraftsport: Stig Mistereggen 

18 Larvik AK: Jostein Frøyd 

19 Lenja AK: Geir Johansen 

20 Lørenskog AK: Hilde Næss 

21 Namsos VK: Leif Hepsø 

22 Nidelv IL: Vegar Min Weiseth 

23 Oslo AK: Rebecca Tiffin 

24 Spydeberg Atletene: Johan Thonerud 

25 Stavanger VK: Bernt Petter Andersen 

26 Tambarskjelvar IL: Jørn Helgheim 

27 Tromsø AK: Elfrid Tørset 

28 Trondheim AK: Jøran Herfjord 

29 T & IL National: Thomas Lilleborgen 

30 Tysvær VK: Dag Rønnevik 

31 Vigrestad IK: Hans Hagenes 

32 Åsane VK: Aslak Olsen 

  
 Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområdea: 

33 Sportssjef: Stian Grimseth 

34 Generalsekretær: Arne H. Pedersen, forfall 

35 Assisterende Generalsekretær: Arne Grostad 

36 Valgkomiteen: Jan Nystrøm 

   
 Observatør:  

37 Nordenfjeldske Vektløfterregion; Tiril Tøien 

38 Rogaland/Agder Vektløfterkrets: Kjell Magne Sunde 

39 Østlandet Vektløfterregion: Andreas Nordmo Skauen 

40 Gjøvik AK: Kristoffer Solheimsnes 

41 Hitra VK: Kariann Ulvan 

42 Lørenskog AK: Eirik Mølmshaug 

43 Namsos VK: Per Olav Meosli 

44 Nidelv IL: Sunniva Block 

45 Stavanger VK: Izak Süssmann 

46 Trondheim AK: Jan Egil Trøan 

47 Vigrestad IK:  Jon Peter Ueland 

   
 Gjest:  

48  Idrettsstyret i NIF: Vibecke Sørensen 

 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 
Innkallingen ble godkjent. 

Sakslisten ble godkjent. 

Forretningsorden ble godkjent uten merknader. 

 

4. Konstituering 
Dirigent: Ove Varlid 

Referent: Arne Grostad 

Undertegne protokollen: Johnny Sandvik – Rebecca Tiffin 

Tellekorps: Sunniva Block, Andreas Normo,Skauen, Jostein Frøyd 

 

 

 

5. Gjennomgang av årsberetning. 
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Det var noen kommentarer til beretningen som skal rettes opp og føres inn i en fornyet utgave. Også 

revidert regnskap må inn i beretningen. 

Statistikken er ikke en del av årsberetningen. Det vil ligge som pdf dokumenter på NVFs hjemmeside.  

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med de merknader som ble nevnt.  

 

6. Regnskap 
Regnskapsfører Katarina Hoff presenterte regnskapet for 2016. 

Regnskapet lå ikke i årsberetningen og ble derfor delt ut til hver enkelt, det samme med 

balanseregnskapet. 

 

Det ble orientert om, etter spørsmål fra delegat nr 33, om utviklingen i Norges vektløfterforbunds 

omsetning de siste årene. Det ble opplyst at det var en betydelig økning og ikke minst har arbeidet 

med NIFs post 3 midler bidratt i så måte. I 2016 utgjorde disse alene over 1 million kroner. 

 

Jostein Frøyd leste opp beretning fra kontrollkomiteen for 2016. 

 

Arne Grostad leste opp revisors beretning for 2016. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

7. Innkomne forslag. 
 

 

Endringsforslag til lov for Norges vektløfterforbund 

 

1.Forbundsstyret 

Gjennomføre endringer i NVFs lov påpekt av NIFs organisasjonsavdeling. 
Organisasjonsavdelingen i NIF har påpekt behov for noen mindre endringer i NVFs lov. I tillegg 

kommer noen endringer som følge av overgang til fra kretser til regioner, dvs. fjerne krets eller erstatte 

krets med region. 

Endring i § 20 nr. 2, bokstav f. 

Endre tekst til: Føre kontroll med at forbundets lover og regler overholdes. 

Endring i § 20 nr. 2, bokstav k: 

Endre tekst: …søke NIF om tildeling av H.M. Kongens pokal. 

Endring i § 7 nr. 3. 

Tillegg: Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem, generalsekretær og sportssjef uten stemmerett har 

tale- og forslagsrett i saker som ligger innen komiteens, utvalgets, generalsekretærens eller 

sportssjefens arbeidsområde. 

 

Begrunnelse: 

NVF er forpliktet til å gjøre tilpasninger slik at NVFs lov er i overensstemmelse med NIFs lovnorm 

for særforbund. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

2 Forbundsstyret 
Endring i § 17 nr. 10. 

Slik er teksten i dag: 

10. Vedta terminliste (større stevner som KM/RM, LM, NM, landskamper, elitestevner etc.) for neste 

kalenderår.  

Praksisen for hvordan NVF håndterer denne bestemmelsen bør endres slik at Tinget bare beslutter 

datoene for disse stevnene. Regionstyrene vedtar arrangører av RMene. Forbundsstyret vedtar 

arrangører av LMene, NMene og eventuelt andre større stevner. 

 
Begrunnelse:  

Det er ikke nødvendig at arrangørene avgjøres av Tinget. Det tar unødig tid på Tinget, og hvem som 

skal arrangere hva bør i stedet avgjøres av henholdsvis regionstyrene og Forbundsstyret.  
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Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

3. Tysvær VK 
Endring i § 17, nr. 10  

Det foreslås at regionene får ansvar for RM. Det foreslås også at det er regionen som søker om NM.  

 

Begrunnelse: 

Disse stevnene begynner nå å bli så store at ingen klubb kan ta på seg oppgaven alene. Det er ønskelig 

for sporten at vi vokser. Klubbene i regionene bør ta på seg disse stevnene i fellesskap. 

 

Forbundsstyrets kommentar:  

Styret støtter første del av forslaget, som er i tråd med styrets forslag. 

Styret er av den oppfatning at både region og klubber skal kunne søke om å arrangere NM. 

Forslaget om at Regionen skal søke NM falt med 22 mot 10 stemmer. 

4.Forbundsstyret 
Endring i § 15 nr. 1 og nr. 3. 
Vektløfterkrets fjernes fra teksten. 

Begrunnelse:  

Vi har bare regioner fra 2017. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

5.Forbundsstyret. 
Endring i § 26 nr. 4. 

Tekst endres: klubbene/kretsene erstattes av klubbene/regionene. 

Begrunnelse:  

Vi har bare regioner fra 2017. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Endringforslag til NVFs tekniske reglement - særnorske bestemmelser. 

 

1.Breimsbygda IL 

Endringer til kapittel 9. Reglement for 5-kamp 

1.1 Endringer til paragraf 37. Utføring av øvelsene 

Kulestørrelser: 

Kule J og G 11-12 år: 2 kg (3 kg no) 

Kule J 13-14 år: 2 kg (3 kg no) 

 

40 m sprint 

Stryke: «Det skal være maksimalt to løpere i hvert heat»   

Tillegg: 

 «Ved NM 5-kamp og om mogleg ved RM skal det brukast elektronisk tidtaking.  

Manuell tid er normaltid i 5-kamp-protokollen. Elektronisk tid blir ført inn med frådrag av 0,24 sek 

som i friidrett.» 

!  Under Tingforhandlingene ble koeffisienten på 0,24 sek forandret til 0,20 sek av forslagstiller. 

 

1.2 Endringer til paragraf 38. Poengberegning 

Kule: 

Kroppsvekt utgår frå poengberekninga. Poeng blir kastlengde i cm delt på 10 ganger faktor 1,2. 

Eksempel: Lengde 12,55 m= 1255 cm:10=125,5x1,2=150,60 poeng. 

 

Rykk og støt: 
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Separat utrekning av rykk og støt utgår. Det blir brukt samla resultat av rykk og støt i Sinclair-poeng 

ganga med faktor 1,2. 

Grunngjevingar: 
Poengutrekninga for 5-kampen har i dag ei ekstrem favoriserting av av utøvarar med lav kroppsvekt. 

Denne kan ikkje grunngjevast verken ut frå omsyn til toppidrett eller breidde og helse. Tvert imot. 

Vi har laga to rekneark som viser dette. Vi går grundig inn på 2 samanlikningar, samt viser utslaga på 

klassene 15-16 år og eldre på NM 5-kamp 2016: 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Forbundsstyret takker Breimsbygda IL for å ha fremmet forslaget. 

Forbundsstyret er åpen for forslaget, og overlater til Tinget å behandle det. 

 

Følgende delegater hadde ordet under behandlingen av forslaget: 

1,9,8,10,39. 

 

Forslaget fra Breimsbygda IL ble enstemmig vedtatt og skal gjelde fra 1 serieomgang 2017. 

 

Forslag 2 ble fremmet fra Nidelv IL som lød: 

Den nedsatte 5 kampkomitee i 2014, som skulle se på 5 kampreglementet, bør motta Breimsbygda IL 

sitt forslag for behandling. Likedan mener forslagstiller at dokumentasjonen i 2014 var bedre enn det 

som nå foreligger. 

 

Forslaget fra Nidelv IL falt med 30 mot 2 stemmer. 

 

2.Østlandet vektløfterregion 

Endring i kapitel 7, § 28 nr. 3 

Ny tekst 

3. Norsk rekord kan bare settes på kretsmesterskap, regionmesterskap eller høyere Mesterskap. 

Begrunnelse: 

Norsk rekord henger høyt og bør settes under mest mulig upartiske og ordnede forhold. Norsk rekord 

bør følgelig kun settes i kretsmesterskap, regionmesterskap eller høyere mesterskap. 

 

Forbundsstyrets kommentar:  

Forbundsstyret synes dette er et godt forslag, men det gjelder regionmesterskap eller høyere (da vi 

ikke vil ha kretser etter mars 2017). Forbundsstyret foreslår også at det skal være unntak for 

veteranrekorder, som skal kunne settes i approberte stevner som hittil. 

I starten av behandlingen trakk styret sitt forslag. 

 

Følgende delegater hadde ordet:1,2,3,8,9,10,16,22,25,30,39. 

Det ble etter hvert flere mulige forslag så ordstyrer anmodet de implisert om å snakke sammen i 

pausen og se om det var mulig å komme til ens forslag. 

 

Resultatet ble at forslagsstiller Østlandet vektløfterregion trakk sitt opprinnelige forslag. 

Samme forslagstiller satte frem et nytt forslag som lød: 

 

Norsk rekord skal settes på stevner med dommer fra minst 2 klubber. 

 

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

3. Forbundsstyret 
Endring i kapitel 7, § 28, nr. 2  

Presisering, hvem som kan sette norske rekorder. 

Tillegg til tekst: 

Norske rekorder kan bare settes av norske statsborgere. 

 

Begrunnelse: 
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Det er naturlig at norske rekorder bare kan settes av norske statsborgere. Dette er en presisering av det 

som har vært praktisert. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

4.AK Bjørgvin 

Endring i kapitel 5, § 21, nr. 3 
Forslag endring krav NM senior og junior. Gjeldende fra og med 2018. 

NM KRAV KVINNER NM KRAV MENN 

Klasse Junior Senior Klasse Junior Senior 

Gamle Nye Gamle Nye Gamle Nye Gamle Nye 

48 65 70 101 103 56 117 121 147 155 

53 70 76 110 112 62 130 137 165 172 

58 75 81 118 120 69 142 149 182 190 

63 80 87 124 127 77 155 162 197 205 

69 85 93 131 135 85 165 172 210 220 

75 90 98 138 142 94 175 182 222 235 

90 95 102 145 150 105 184 190 235 245 

+90 100 109 151 156 +105 190 197 242 255 

 
Begrunnelse:  

Antall deltaker øker betydelig fra år til år. Med dagens krav vil NM senior nå opp i rundt 150 deltakere 

i 2018. Bare et fåtall klubber kan håndtere et slikt antall. I tillegg må antall dager utvides for at 

mesterskapet skal kunne avvikles. Kravene for damer er i dag høyere enn for herrer. Samtidig er 

kravene for junior kvinner lavere i forhold til kvinnekravet senior enn herre juniorkravet er til herre 

seniorkravet. 

Forskjellen mellom kvinne senior/juniorkravet er rundt 35%, mens forskjellen herre senior/junior er 

rundt 21%. På kvinnesiden ligger nå kravet poengmessig på rundt 165 poeng og nærmer seg et 

anstendig nivå. En liten økning burde være realistisk slik at vi nærmer oss 170 poeng for NM senior 

deltakelse. 
Seniorkravet herrer er enda alt for lavt. Kravet ligger i dag på rundt 248 poeng. Sett i forhold til 
kvinnekravet er dette for lavt. Viser til internasjonale krav der poengkravene for deltakelse er 
høyere for herrene i forhold til damene. Eksempel VM junior. Herrekrav 350 poeng. Damekrav 
245 poeng. 

Forbundsstyrets kommentar:  
Forbundsstyret mener at det er for tidlig å endre kravene igjen, og foreslår at gjeldende krav beholdes 

minst et år til. Det er heller ikke noen stor økning i påmeldte deltakere fra 2016 til 2017 (NM Senior: 

125 i 2016, 132 i 2017). Styret mener at man heller bør bruke fredagen til å avvikle B-puljer i NM slik 

at vi sikrer oss at vi ikke får krav som gjør inngangsverdien for nye klubber og nye løftere 

vanskeligere. Vi er nå i medvind, og vi må utnytte dette til å spre vektløfting mest mulig. Vi må unngå 

tiltak som begrenser mulighetene for vekst. 

Følgende delegater hadde ordet:1,4,9,16,24,30,33,39. 

Forslaget falt med 19 stemmer mot og med 13 stemmer for. 

 5.Tysvær VK. 
Endring i kapitel 5, § 21, nr. 1. 

Det foreslås at forslaget om å skille Veteran NM fra NM senior omgjøres. 

Begrunnelse: 

Det er veldig mange veteraner som synes dette blir feil og føler seg tilsidesatt. Sporten er ikke tjent 

med interne konflikter. I verste fall kan en risikere frafall av veteraner. Dette er veldig leit da det er 

veteranene som i veldig mange klubber er drivkrafta bak. Det må settes av tid til dette slik at det ikke 

stilles spørsmål til avgjørelsen eller stemmegivningen i ettertid. 
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Forbundsstyrets kommentar:  

Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Vi bør ha mer erfaring med hvordan vedtaket fra forrige Ting 

fungerer i praksis før vi eventuelt vurderer å endre det. 

Følgende delegater hadde ordet:1,9,16,20,30,39. 

Forslaget falt med 22 stemmer mot og 10 stemmer for. 

6.Forbundsstyret 
Endring i Kapitel 10 – Årets klubb 

Årets klubb skal bare gjelde for junior og ungdom. Det vil si at bare NM Junior, NM Ungdom, 

Lagseriene for junior og ungdom og 5-kampserien for jenter og gutter inntil 18 år (selv om 18 år er 

senior) skal telle med i beregningen av poeng til Årets klubb. 

 

Begrunnelse: 

Forbundsstyret mener at vi bør satse mer på junior og ungdom, og at denne endringen i Årets klubb 

kan bidra til dette. 

 

Følgende delegater hadde ordet:1,9,10,18,35. 

 

Etter diskusjonen så Styret at det kunne være formålstjenlig trekke forslaget for deretter å støtte opp 

under et nytt forslag som ville få god støtte. 

 

Et nytt forslag fremsatt av Breimsbygda IL lød: Kriteriene for årets klubb fastsettes etter at mål, 

strategi og tiltak er fastsatt og at de gjenspeiler disse. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

7.Spydeberg Atletene 

 
Endring i Kapitel 6 –§ 27, nr. 1 c) 

Hvert lag stiller med 5 deltakere, uansett vektklasse, i Eliteserien kvinner, 1. divisjon kvinner og 2. 

divisjon kvinner 

Begrunnelse:  

På de større mesterskapene i Norge stiller det nå omtrent like mange kvinner og menn til start. 

 

Forbundsstyrets kommentar: Forbundsstyret har lest forslaget men er usikker på om det på 

nåværende tidspunkt er behov for endring og foreslår at dette drøftes under tingforhandlinger. 

 

Følgende delegater hadde ordet:1,9,10,18,24,30. 

Etter diskusjonen trakk forslagstiller Spydeberg Atletene sitt forslag. 

 

To ny forslag ble lagt frem: 

1..AK Bjørgvin: Det skal være 4 kvinner i Eliteserien kvinner, 1. divisjon kvinner og 2. divisjon 

kvinner 

Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer 

 

Forslaget blir iverksatt fra 1 serieomgang 2018. 

2.. Tysvær VK: Det skal være 4 kvinner og 4 menn i eliteserien for menn.  

Forslaget falt med 29 stemmer mot og 3 stemmer for. 

8. Stavanger Vektløfterklubb 

 
Forslag om årlig styrehonorar til president og styre inntil kr.250.000,- 

Presidenten/styre i Norges vektløfterforbund kan få honorar på inntil kr. 250.000,- som en «rimelig 

godtgjørelse» for utført arbeid. 

Det bør opprettes ett utvalg på tre personer som vurderer dette etter valg av President og resten av 
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styret er utført på årets ting. 

 

Begrunnelse. 

Vi ønsker en forsterket satsing for å utnytte den positive situasjonen vi er i.  

Norsk vektløfting er i kraftig medvind, spesielt er det stor framgang i antall løftere på jentesiden, men 

rekrutteringen er generelt god. Etter EM er det flere som er godt motiverte for å nå lenger på toppnivå, 

disse må få den tilretteleggingen de trenger for å nå ambisjonene sine. 

 

Følgende delegater hadde ordet:1,3,8,9,10,15,24,25,30,33,46, 

 

Forslaget falt med 22 stemmer mot og 10 stemmer for.  

 

Nytt forslag fremmet av Breimsbygda IL: 

 

Tinget viser til NVFs Lovnorm for særforbund. § 12: Vi ber om at Styret bruker §1 – 2 når dei drøfter 

utforminga og oppgåva utover Generalsekretæren sin stilling. 

 

§ 12. Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

  

1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

utførelsen av vervet.  

  

2. Tillitsvalgte kan motta rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

 

3. Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.  

 

Følgende delegater hadde ordet:1,8,10,12,16,33,35,39,45. 

 

Forslaget falt med 13 for forslaget og 19 stemmer mot.  

. 

 

 

8. Prosjektregnskap og budsjett 2017. 
Oppsettet lå i Årsrapporten for 2016 og ble kommentert av regnskapsfører Katarina Hoff. 

Dessuten orienterte Arne Grostad om budsjettet for den sportslige delen i 2017. Denne inneholder 

ingen større utfordrende budsjettposter. Dog ble det nevnt at når vi nå har stor rekruttering så har det 

blitt store tropper ved de nordiske mesterskapene. Med det blir det store omkostninger til reise og 

opphold. I tillegg arrangeres er de store internasjonale mesterskapene ofte fjernt fra oss med ditto 

kostnader. 

 

Ellers ble det orientert om at trener og sportssjef lønn er inkludert i sportslig budsjett posten for 2017. 

Derfor er denne en del høyere for 2017. 

 

Prosjekt regnskap og budsjett for2017 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

TERMINLISTE FOR 2018 
 

Følgende terminliste ble vedtatt 

 

 
19 -20. januar Landsdelsmesterskap /Norges Cup 1 runde  

 Østlandet:  

 Vestlandet:  

 Nordenfjeldske:  

   
16.-18. februar NM Senior 

 

 NM veteraner  
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17. mars NVFs klubb- og lederseminar  

18. mars NVFs Ting 
 

   
28. april NM Junior 

 

    
9. juni Regionmesterskap 5-kamp, Norges Cup 2. runde 

 

 Nordenfjeldske vektløfterregion:  

 Nord - Vestlandet vektløfterregion:  

 Sør – Vestlandet vektløfterregion  

 Telemark-Vestfold-Buskerud vektløfterregion  

 Østlandet vektløfterregion  

   
14.-15. september NM 5-kamp/Norgescup 3. runde 

 

   
 NVFs klubb- og lederseminar Styret finner tid og sted 

   
20. oktober Regions mesterskap  

 Nordenfjeldske vektløfterregion:  

 Nord - Vestlandet vektløfterregion:  

 Sør – Vestlandet vektløfterregion  

 Telemark-Vestfold-Buskerud vektløfterregion  

 Østlandet vektløfterregion  

3. november NM Ungdom  

16.-17. november NM lag /Norges: Styret utpeker senere. 

 

12. Foreta følgende valg: 

a) President og visepresident. 

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 vara medlemmer. 

d) Representant til Ting og møter i de organisasjonene forbundet er tilsluttet. 

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 

Før valget var antall stemmeberettige redusert til 31 delegater da en delegat hadde reist hjem. 

Ved valget som president hadde valgkomiteen innstilt Hilde Næss fra Lørenskog A.K. 

Det ble fremmet benkeforslag under valget på Stian Grimseth fra Tambarskjelvar IL. Kandidatene og 

andre hadde innlegg til fordel for sine interesser ift valget. Etter en skriftlig avstemming ble Hilde 

Næss valgt med 18 stemmer mens Stian Grimseth fikk 12 stemmer.  Av de 31 stemmeberettiga stemte 

1 blankt.  

 

Hilde Næss ble valgt som president i Norges Vektløfterforbund. 

 

Som visepresident ble valgkomiteens kandidat Tryggve Duun fra Trondheim Atletklubb enstemmig 

gjenvalgt. 

 

Valgkomiteen foreslåtte navn som styremedlemmene Katarina Hoff fra Stjørdal AK, Fredrik 

Gyllensten, Christiania Ak og Borge Aadland fra AK Bjørgvin, ble enstemmig valgt. 

 

Som varamedlemmer ble enstemmig valgt Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK. og Ingvild Pettersen-

Ervik, Tønsberg-kameratene. 

 

Styret i Norges vektløfterforbund i perioden 26 mars 2017 til mars 2019. 

President: Hilde Næss Lørenskog A.K. 

Visepresident: Tryggve Duun Trondheim A.K 
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