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1. Åpnine
tWFt pr".ident Per Mattingsdal ønsket alle de frammøtte velkommen. Han takket de ansatte

for godt arbeid i2013. Han sa at ledersamlingen under Tryggve Duuns kyndige ledelse hadde

vært god, med godt engasjement og god respons fra deltakerne.

Han fremhevet jentene som flotte representanter for NVF og norsk vektløfting. Jentene giorde

en meget god innsats i tre EM: Rebekka Tao Jacobsen fra Larvik AK ble nummer 4 i 48 kg
klassen i EM Ungdom, Ul7, Sarah Hovden Øvsthus fra Flaktveit IK ble nummer 6 i 53 kg
klassen i EM Junior og Anja-Evelin Jordalen fikk en fin 5. plass i 63 kg klassen i EM Senior.

Evigunge Kåre Sømme fra Haugesund VK tok gull i M9, 105 kg klassen, i VM Masters og
World Masters Games og ble dermed dobbeltrnester. Han er den andre norske veteranen som

har klart dette. Den furste var Per Marstad.
Veteranene er med på å kaste glans over NM Senior og Veteran. NVF er glade for at de finner
utfordringer i å fortsette med løftingen.

Når det gielder mennene, så er det en utfordring å få opp nivået. Det arbeides med dette, men
det er vanskelig. Det vil derfor trolig ta noen åtr før vi ser fmktene av dette arbeidet.

Kirsti Skog takket for invitasjonen og hilste fra presidenten og idrettsstyret. Idrettsstyret har

arbeidet mye med OL. Onsdag 19. mars var det et orienteringsmøte med særforbundene og
idrettskretsene om OL og PL 2022. Alle i idrettsfamilien er for OL, men det ble etterlyst mer
informasj on om prosessen.

Søknadsprosessen for OL 2022tw tid. Den må opp i Regjering og Storting.
Arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2015 er i gang.

I2015 er det Idrettsting, og arbeidet med idrettspolitisk dokument har startet. Særforbundene

vil bli invitert til å komme med innspill.
Tippenøkkelen er i2014 på 56 % og skal heves trl64% i 2015. Momskompensasjonen er

også på vei opp.
Klubbene bør benytte seg av grasrotandelen fra Norsk Trpping. Det kan i et godt bidrag selv

for små klubber.
Meldingen om evaluering av toppidretter er ikke ferdig behandlet. Regionale sentra skal
styrkes, slik at det er mulig å bo hjemme i størst mulig gradfør en når nasjonalt nivå.
Ny toppidrettssjef skal ansettes.

Hun avsluttet med å ønske lvkke til med Tineet.
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2. Navneopprop - godkienning av de frammøtte representantene
Per Mattingsdal foretok navneopprop.
Det var i alt 36 delegater som møtte.
Observatører og gjest ble innvilget talerett.
Det var 26 delegater med stemmerett.

Følgende delegater møtte:

Forbundsstyret
1 President
2 Visepresident
3 Styremedlem
4 Styremedlem
5 Varamedlem

Vektløfterkretser
6 Nordenfieldske Vektløfterkrets
7 Rogal andl Agder Vektl øfterkrets
8 Sogn og Fjordane Vektløfterkrins
9 Vestfold Vektløfterkrets

10 Østlartdet Vektl øfterkrets

Klubber
1l BreimsbygdalL
12 Flaktveit IK
13 Gjøvik AK
14 Grenland AK
15 Hitra VK
16 IF Tønsberg-Kameratene
17 Lørenskog AK
18 Nidelv IL
19 Oslo AK
20 Spydeberg Atletene
2l Stavanger VK
22 Tambarskjelvar IL
23 Trondheim AK
24 Tysvær VK
25 Vigrestad IK
26 Åsane VK

Obsewatør
29 Nordenfieldske Vektl øfterkrets
30 Gjøvik AK
31 Hitra VK
32 Stavanger VK
33 Trondheim AK
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Per Mattingsdal
Tryggve Duun
Ove Varlid
Camilla Carlsen
Johan Thonerud

Trond Kvilhaug
I(jell Magne Sunde
Odd Gunnar Røyseth
Ruth Kasirye
Hans Martin Arnesen

Ola Bergheim
Geir Øvsthus
Tor Eric Sivertsen
Gunnar Knudsen
Kariann ljlvan
Per Marstad
Hilde Næss

Bjørn Johnsen
Rebecca Tiffin
Krister Thonerud
Bernt Petter Andersen
Steinar Kvame
Morten .Tohannessen

Dag Rønnevik
Jonas Stavnheim
Jørund Sundal

Ronny Fevåg
Bjørn Gunnar Skaugerud
Sigrid Røstvik
Yordanka Ivanova Apostolova
Kjetil Holden

Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett
27 Sportssjef Arne Grostad
28 Generalsekretær Arne H. Pedersen



3. Sakliste og forretningsorden
Sakslisten ble godkjent med et tillegg, sak 4. Eili42016 orientering.
Forretningsorden ble godkj ent uten merknader.

4. EM 2016 Orienterine
Ove Varlid orienterte.
Norges Vektløfterforbund, med Tambarskjelvar IL som teknisk arcangør, ble i september
2013 i Tallinn tildelt EM Senior 2016, med forbehold om at fiemsynsproduksjon er på plass

innen 3. april.

Fjemsynsproduksjonen koster mye, og arbeidet med den kom sent i gang. Eurosports David
Goldstrom ble syk før jul, slik at møtene med NRK og TV2 ble holdt i januar 2014. Det er

Stian Grimseth og Tom Farsund som arbeider med dette.
NRK er diffuse, og TV2 ville ikke gjøre noe før etter OL. De er nå i gang med å forberede et

tilbud, som vil komme ganske snart.
Søknad om støtte på 1,5 mill. kroner fra Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune er
sendt, og de glennomgar den nå.

Det arbeides med å skaffe sponsorinntekter fra andre kilder. Her er Knut Folkestad med i
tillegg til Stian og Tom. En regner med å komme opp mot 1, 2 mill. kroner.

Det er avgjørende at Fylkeskommunen bidrar. De har ikke lovet noe, men de er positive.
Det vil også bli en del utgifter til utstyr, spesielt hoved platting og oppvarmings plattinger.
Alt må være avklart til 3. april, og det må være dokumentert. Dersom vi ikke ffir dette til vil
EWF tildele arransementet til en annen.

34 Vigrestad IK
35 Åsane VK

Gjest
36 Idrettsstyret i NIF

5. Konstituering
Dirigent:
Referent:
lJndertegne protokollen :

Rei seforde I ing skomit6 :

Telleko{ps:

Tor Steinar Herikstad
Aslak Olsen

Kirsti Skog

Johan Thonerud
Arne H. Pedersen
Jørund Sundal og Geir Øvsthus
Ikke aktuell
Gunnar Knudsen og Trond Kvilhaug

6. Giennomgang av Årsberetning
Statistikken,er ikke en del av årsberetningen. Eventuelle feil i denne meldes til
generalsekretæren.

Det kom fiøl gende merknader/kommentarer til årsberetningen :

Side 6 Steinar Kvame var leder i Tambarskjelvar IL i 2013.
Side 7 Tryggve Duun var kretstrener i Nordenfieldske VK i 2013.

Side 8 Hovedleder Nordisk Senior var Per Mattingsdal, ikke Jostein Frøyd.
Side 12, 13 Sportssjef Arne Grostad kommenterte: Vi hadde deltakere i to stevner på Island

i2013, Reykjavik International Games (2 deltaker) og Nordisk Senior.
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Jentene har hatt god fremgang. Det er veldig bra at Ruth Kasirye er med for
fullt igjen.
Det holdes nåmøte med OLT fire ganger i året.
Kommentar fra Johan Thonerud og Ola Bergheim: Guttene har også hatt litt
fremgang.

Side 13: Elisabeth Holmstrøm er medlem i Trondheim AK, Sarah Hovden Øvsthus er
medlem i Flaktveit IK.

Side 20 Klasse 63 kg: Navnet skal være Ine Andersson.
Side 23 NM Ungdom jenter mangler.
Side 24 NM Junior mangler.
Side 38 Bjarne Bergheim er Forbundsdommer.
Side 39 Stian Grimseth er kretsdommer. Han ble degradert fra forbundsdommer

01.01.2005.
Side 39 Boguslaw Debek er forbundsdommer i Spydeberg Atletene, linjen med Int II i

Oslo AK slettes.
Side 40 Geir Inge Homstrøm tok overgang fra Haugesund VK til Tysvær VK i 2012.

Steinar Kvame er Internasjonal dommer, kategori II.
Side 41 Hans Sande er Forbundsdommer.
Side 44 Det ble ytret ønske om å ha to lister med kongepokalvinnere gjennom tidene, en

for menn og en for kvinner.
Side 49-50 Det ble ytret ønske om å få med en oversikt over medaljer vunnet i EM Veteran

og VM Veteran av norske utøvere.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med disse merknader.

7. Resnskap
Tryggve Duun orienterte om regnskapet for 2013 (basert på power point fra Katarina S. Hoff).

Vi har brukt mer til utdanning enn budsjettert. Det forklares bl.a. med ledersamling med
lederopplæring i Praha.
Salgsinntektene er små. Det skyldes at det kjøpes stadig mer på Internett. Vår salgsavdeling er
å betrakte som en service til klubbene.

Alt i alt er regnskapet godt i tråd med budsjettet.

Regnskapet viser et overskuddpå 17 587 kroner.

Fordeling på hovedområder er som følger:

, 2013 2012 20lr
Aktivitet: 75 % 66 % 64 %
Lønn: l3,2Yo l7 % 18%
Administrasjon: 9,6 o 12 % 13 %
Varekjøp: 2,2o 5% 5%

Lønnsutgiftene er lave og er også redusert noe da vi i 2012 også lønnet Richard Foyn
Markeng i OL 2012 prosjektet. Administrasjonsutgiftene er minimale, og er også redusert noe

i forhold til2012. Varesalget gir liten inntekt.
Det er god kontroll og vi har en sunn økonomi.
Det er god likviditet og god egenkapital.
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Johan Thonerud leste opp revisors beretning for 2013.

Steinar Kvame leste opp beretning fra kontrollkomiteen for 2013.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

8. Innkomne forslag
Endringsforslag til NVFs tekniske reglement - særnorske bestemmelser

1. Tvsvær VK
Forslag vedrørende lagserien:

Det åpnes for at det kan stille opp til 2 deltakere, i lagserien (6 mannslag), fra en annen klubb om
klubben ikke har nok egne deltakere til å stille med rent klubblag. For lag med mindre enn 6 deltakere
kan det stille I deløker lia annen klubb under samme kriteriet.

Begrunnelse:
Dette kan motvirke at klubber blir lagt ned eller klubber mister utøvere som ønsker å være

med på lag. Det vil også øke nivået da flere klubber kan stille med lag. Det praktiseres i andre

idretter.

Forbundsstyrets kommentar:
Styret støtter ikke forslaget. Klubber må heller jobbe for å prioritere å få egne lag i lagserien.

Endringsforslaget omhandler $ 27 pkt. 1, i), eventuelt ny bokstav, i Teknisk reglement.

Forslaget ble forkastet mot 1 stemme.

2. Tvsvær VK
Forslag krav deltakelse i NM:

Personer som skal delta på NM må ha deltatt på KM eller RM

Begrunnelse:
Det er viktig at unge lovende løftere får sett våre beste løftere i aksjon. Det er også veldig
frustrerende for klubber som legger ned mye arbeid i disse konkurransene, og så deltar ikke
eliten. Dette er også viktig å vise bredde ovenfor lokale medier.

Forbundsstyrets kommentar:
Styret oppfordrer klubbene å prioritere KM og RM og delta med sine beste løftere der, men
støtter ikke forslaget, på grunn av at det kan få uheldige og utilsiktede konsekvenser for noen.

Styret foreslår i stedet at 1. runde i Norges Cup 2015 flyttes fram til RM 2015 og utgår fra
NM Senior/Veteran 2015!

Endringsforslaget omhandler $ 21, pkt. 3.

Tysvær VK trakk sitt forslag og støttet forslaget fra forbundsstyret.
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Norges Cupen er ikke regulert i lov og reglement, som betyr at styret kan bestemme over
dette.

Tinget ga enstemmig støtte til Styrets forslag, med en tilleggskommentar om at alle RM må
arrangeres på samme dag.

3. Østløndet Ve ktløfter krets
Forslag vedrørende startkontingent:

Startkontingent i vanlige stevner er maksimalt kr. 200,-
Startkontingent i NM-ene er maksimalt kr. 400,-

Begrunnelse:
Startkontingentene for KM, RM og NM i vektløfting er uvanlig lave, og gir liten støtte til de

klubbene som påtar seg å arrangere disse mesterskapene. Samtidig er for eksempel lokalleie
veldig dyrt i disse tider, slik at det her råder et visst misforhold mellom inntekter og
kostnader. Det bør være noe mer økonomisk interessant for klubbene å arrangere KM, RM og
NM. Startkontingenten e bør følgelig oppreguleres.

Forbundsstyrets kommentar:
Styret er åpen for forslaget, men ønsker en debatt på Tinget om beløpets størrelse.

Endringsforslaget omhandler $ 4, pkt. 3 og 4.

Det ble en god debatt om forslaget. Mange støttet det, men det var også flere som ikke ville
øke satsene så mye som forslaget innebærer.

Tønsberg-Kameratene fremmet følgende forslag:

Startkontingent for NM-ene er maksimalt kr. 300,-
Starkontingent for andre stevner er maksimalt kr. 150,-

Skriftlig avstemming ga som resultat at begge forslagene frkk 13 stemmer.

Dette viste at Tinget var for heve startkontingentene, selv om begge forslagene ble forkastet
som følge av stemmelikhet.

Trondheim AK fremmet følgende forslag:

Startkontingent for NM Senior er maksimalt kr. 400,-
Startkontingent for andre NM-ene er maksimalt kr. 300,-
Starkontingent for andre stevner er maksimalt kr. 150,-

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget gjelder fra dags dato for alle stevner unntatt NM Ungdom2014 og NM Junior 2014,
som det er for sent å endre startkontinsent for.

4. AK Biørwin
Merkekrav Kvinner:
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NB! Gjelder kun justering sølvmerket slik merkekravene bronse-gull
far en lik fordeline kilomessie.
Klasse Bronse nå Sølv nå Sølv nv Gull nå

44 68 78 79 90

48 73 83 85 97

53 80 9r 94 ra7
58 87 98 101 115

63 92 105 r07 r22
69 98 112 115 t32
75 103 lt7 T2T 140

+75 110 t2s r29 148

Atlet klubb Bjørgvin ønsker å justere kravet til sølvmerket for kvinner noe opp slik at det
blir likt antall kg mellom bronse og sølv og sølv og gull. Se tabell ovenfor.

Begrunnelse:
Kravet til NM senior kvinner er sølvmerket og dette ligger i dag nærmere
bronsemerket enn gullmerket i kg. Det er nå slik at det er for lett å klare NM kravet senior
kvinner.
AKB foreslår derfor en liten justering på sølvmerket for kvinner for å rette opp dette.

Forbundsstyrets kommentar:
Styret støtter forslaget.

Endringsforslaget berører $ 21, pkt. 3, men medfører ingen endring. (Kravet er fortsatt
sølvmerket).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Forbundsstvret
Etteranmelding til norske mesterskap:

Styret foreslår at AU kan vurdere å godkjenne etteranmelding til NM inntil en uke etter
påmeldingsfristen, mot et gebyr til NVF på 300,- kroner pr løfter.

Begrunnelse:
Styret innser at det kan skje administrative glipper i enkelte klubber. Det er urettferdig at det
skal ramme uskyldige aktive!

EndringsforSlaget omhandler $ 3, pkt. 6.

Forslaget ble vedtatt mot I stemme.

6. Forbundsstvret
Utmelding av NVF klubb og innmelding i samme eller annen NVF klubb:

Styret foreslår at følgende regel fiernes:
$ 11, pkt.3:
Dersom en aktiv utøver melder seg ut av et lag, kan han/hun ved gjeninnmeldelse i dette laget
eller et annet lag tilsluttet NVF, ikke delta i konkurranser før han/hun har vært medlem i ett
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år. Unntak fra denne bestemmelsen er direkte overgang fra lag til lag, dvs. innmelding innen
14 dager.

Begrunnelse:
Da regelen ble innført for 30 år siden, var en utmeldt utøver forpliktet til å underkaste seg

dopingkontroll en måned etter utmeldingen. Dette er senere endret til ett år. Styret ser derfor
ingen grunn til å beholde regelen.

Endringsforslaget omhandler $ 11, pkt. 3.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Forbundsstvret
S-kampserien - kvinner på herrelag:

En kvinne som brukes på henelag, må ha resultat med herrekule.

Begrunnelse:
I kulekast beregnes poeng ved å dele lengden i meter på kroppsvekt i kilogram. Det er derfor
urimelig at en kvinne kan delta på herrelag med lettere kule enn menn.

Endringsforslaget omhandler $ 27, pkt. 3, ny bokstav.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Forbundsstvret
S-kampserien og lagserien - bruk av kvinner på herrelag:

Maksimalt en kvinne kan brukes på hvert herrelag i 5-kampserien og lagserien.

Begrunnelse:
På herrelagenebør det være flest mannlige utøvere, for å unngå spekulasjoner.

Endringsforslaget omhandler $ 27, pkt. 1, i).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Forbundsstyret
Rett til å delta i kretsmesterskap og regionale mesterskap:

Alle som er medlem av lag innen kretserVregionen har rett til å delta i kretsmesterskap og

regionale mesterskap. Det gjelder også utenlandske statsborgere, såfremt de har fast bopel i
Norge.

Begrunnelse:
Det er etter hvert mange utØvere med utenlandsk statsborgerskap i norske vektløfterklubber.
Disse bør kunne delta i kretsmesterskap og regionale mesterskap så snart de er bosatt i Norge
og medlem av en norsk klubb, slik det er mulig å delta i lagserien og NM lag.

Endringsforslaget omhandler $ 25 pkt. 5
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Forslaget ble enstemmig vedtatt.

9. Budsiett for 2013
Det ble en diskusjon om penger som flyer fra klubbene til forbundet, spesielt egenandeler og
lisenser.

Det kom en del kommentarer til budsiettet.

Per Marstad kommenterte at penger som går fra klubbene til forbundet, bl.a. egenandeler og
lisenser, ikke bør forekomme, og tas vekk fra budsjettet. Pengene skal fra stat via NIF via
NVF til klubbene.

Det ble påpekt at Post 3 midlene som NVF mottar fra NIF skal gå rett til klubbene og aktivitet
for barn og unge, kurs, inkl. lederkurs og trenerløypa. Det skal være minimalt med
administrasjon. NIF er godt fornøyd med det vi får til.

Flere pekte på at våre egenandeler ikke er spesielt høye i forhqld til det andre idretter har.
Dessuten er det satt tak på hvor mye en klubb skal betale i egenandeler pr. år (15 000 kroner).

Fra og med i år er bladet Ny.tt fra NVF lagt ned, og dermed ikke inkludert i lisensen.

Lisensforsikringen dekker svært lite. Forbundet undersøker om vi kan få en
forsikringsordning med bedre dekning. Det vil i så fall koste mer.

Det ble nevnt at andre idretter har differensierte priser, som gir differensiert dekningsgrad.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

10. Lanstidsplan os lanetidsbudsiett
Strategiplanen for 2013 *2016ble behandlet på lederseminaret dagen før Tinget.
Det kom noen kommentarer.

Ola Bergheim påpekte at Helsedirektoratet har kommet med endrede retningslinjer bl.a. når
det gjelder styrketrening, som har fått større plass. Forbundet må utfordres til tiltak som er

nødvendig for å få gjort noe med muskelstyrke og styrket skjelett, som Helsedirektoratet tar
tak i.

Arne Grostad takket for innspillet. Han understreket at Helsedirektoratet med dette har
bekreftet at vektløfting ikke er farlig, og at NVF mhfølge opp dette.

Hans Martin Arnesen sa at langtidsplan og langtidsbudsjett bør tas med i Tingdokumentet.

Tinget ga styret fullmakt til å bruke beløpet som står på Oseberg til å kjøpe tidtakingsutstyr til
NM 5-kamp. Startblokker er ikke aktuelt.

Strategiplanen, med kommentarer som ovenfor, ble enstemmig vedtatt.

11. Statsautorisert/registrert revisor og revisors honorar

Tinget gikk enstemmig inn for at vi beholder samme revisor som vi har hatt de siste årene.
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12. Terminliste (større stevner som KM. RM. NM og elitestevner) for 2015
Spydeberg Atletene, Tysvær VK og Tambarskjelvar IL har søkt om å arrangere NM Senior og
Veteran 2015. Tysvær VK har 10 års jubileum etter at klubben startet opp igf en.

Tambarskjelvar ønsker
Hitra VK og Larvik AK har søkt om å arrangere NM Ungdom 2015.
Vigrestad IK har søkt om å arrangere NM 5-kamp 2015.

NM Senior og Veteran 2015.
Det tas høyde for å bruke søndagen dersom antall deltakere tilsier det.
De tre klubbene som har søkt om å arrangere mesterskapet fremførte argumenter for sin sak i
tur og orden. Det ble en livlig diskusjon om dette.
Det ble foretatt skriftlig avstemming med følgende resultat:

Tysvær VK 5 stemmer
Tambarskjelvar IL 9 stemmer
Spydeberg Atletene 12 stemmer

Det ble så foretatt skriftlig avstemming mellom de to som oppnådde flest stemmer.
Resultatet ble:

Tambarskjelvar IL 11 stemmer
Spydeberg Atletene 15 stemmer

Spydeberg Atletene ble dermed tildelt NM Senior og Veteran 2015.
Mesterskapet vil kunne gå overtre dager dersom antall deltakere tilsier det.

NM Junior og Norges Cup2. runde 2015
Breimsbygda IL foreslo at NM Junior flyttes til 18. april 2015. Begrunnelsen var at det er
mange som har konfirmasjon fra slutten av april til midten av mai.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dermed ble dette mesterskapet tildelt BreimsbygdalL/IL Brodd.

NM Ungdom 2015
Som en konsekvens av å flyte NM Junior ble det også behov for å flytte NM Ungdom. Etter
en diskusjon landet en på 14. november.

Det ble avstemming om arrangør, ogresultatet ble:

Hitra VK 15 stemmer
Larvik AK 1l stemmer

Hitra VK ble dermed tildelt NM Unedom 2015.

NM Lag 2014.
Styret avgSør hvem som skal affangere NM Lag 2014.
Det er viktig å få avklart dette tidlig. Tambarskjelvar IL meldte sin interesse for å ilrangere
mesterskapet. Det ble påpekt at de har hatt arrangementet 3 av de siste 6 årene, og at andre

derfor bør fa sjansen. Det forutsettes at arrangøren også har lag som skal delta i NM lag.
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6.-8.mars
2I . mars
18. april
13. juni

Nordisk Ungdom og Junior 2015.
Nordisk Ungdom og Junior 2015 skal affangeres i Norge. Styret må velge arrungør. Dato for
stevnet må avklares. Deretter må klubbene inviteres til å melde sin interesse for å påta seg
arrangementet slik at styret kan ta en avgjørelse.

Følgende tildelinger ble vedtatt:
24.januar

Larvik AK
AK Bjørgvin
TAK
Spydeberg Atletene

Breimsbygd a ILIIL Brodd

Hitra VK
BreimsbygdalL
Flaktveit IK
Vigrestad IK
Tønsberg-Kam.
Gjøvik AK
Vigrestad IK

Namsos VK
Tambarskjelvar IL
AK Bjørgvin
Stavanger VK
Grenland AK
Spydeberg Atletene
Hitra VK
Fastsettes senere

14. Avslutning
President Per Mattingsdal takket for saklige og gode innlegg og takket spesielt Johan
Thonerud for god møteledelse. Han erklærte Tinget for avsluttet og ønsket alle vel hjem.

Per Marstad takket forbundsstyret for vel utført arbeid og sa at neste år er det valg og at
valgkomiteen, der han selv er medlem og Sigvald Monsen er leder, kan kontaktes.

Bergen27.03.I4
Arne H. Pedersen. referent

Regionale mesterskap
Østlartdet:
Vestlandet:
Nordenfieldske:
NM Senior/Veteraner (inkl. NC 1. runde)
NVFs Ting
NM JuniorAtrorges Cup 2. runde:
KM 5-kamp
Nordenfielske:
Sogn og Fjordane:
Hordaland:
Rogaland/Agder:
Vestfold:
Østlandet:

12. september NM 5-kampÆ.{orges Cup 3. runde
17 . oktober Kretsmesterskap

Nordenfieldske:
Sogn og Fjordane:
Hordaland:
Rogaland/Agder:
Vestfold:
Østlandet:

14. november NM lJngdom:
4.-5. desember NM lagÆ.{orges Cup 4. runde:

13. Bestemme tid og sted for neste ting
Forbundstinget 2015 avholdes søndag 22. mars
Tinget vedtok at det holdes på Gardermoen.
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