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Trondheim 03 april 2022 

 

Referat styremøte Teams onsdag 6 april 17,30 – 18,50 

 
Møtt: 
Styret: Stian Grimseth, Børge Aadland, Hilde Næss, Tryggve Duun, Tinna Ringsaker 
Varamedlemmer: Randi Schei 

Ansatte: Generalsekretær Arne Grostad, utviklingsansvarlig Rebekka Helen Fremstad. 

Forhindret i å møte: Bendik Dalen 

 

Gjennomgåelse av referat fra styremøte nr 3 2022.  

 

Referatsaker: 

Approbering/flytting/avlysing av stevner: 

 

05.03.2022 Tønsberg Kam.  Flytter stevne fra 18 mars til 16 mars kl 18,00 
08.03.2022 Haugesund VK  Flytter stevne flytter fra 31 april til 14 mars kl 18,00 

24.03.2022 Tambarskjelvar IL Approberer stevne torsdag 31 mars kl 18,00 

25.03.2022 Tønsberg Kam.  Flytter stevne fra 22 april til 13 april kl 18,00 

28.03.2022 Trondheim AK   Approberer stevne i Bodø tirsdag 12 april kl 18,00 
 

Byttet av klubb: 

• 17.03.2022 Mariell Hetlesæter Morken f.15122003 melder at hun ønsker å bytte klubb fra AK Bjørgvin 

til Breimsbygda IL. Berørte klubber har ingen innsigelser. 
 

• 24.03.2022 Mauricio Kjeldner ønsker klubbskifte sammen med samboer Linn Anneth Myrann Fra Oslo 

Atletklubb til Christiania Atletklubb. Berørte klubber har ingen innsigelser. 

 
Innmeldelse av klubb 

• 21.03.2022: Vestland idrettskrets viser til søknad fra Bryggen Styrkeløftklubb – Vektløfting om 

opptak i Norges Vektløfterforbund. Idrettskretsen vil opprette den nye vektløftgruppen i Sports Admin 

når dere, eventuelt, anbefaler opptak. Som dere ser er idrettslaget allerede medlem av NIF og av 

Norges Styrkeløftforbund. 
30.03.2022 Idrettskretsen melder at nytt navn er godkjent: Bryggen Atletklubb.  

 

Utmeldelse av klubb. 

• 21.03.2022 Arendal styrke og vektløfter klubb har vedtatt å melde seg ut av NVF. 
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Sak 30/22: Søkere til Gullklubbens Gullstipend 2022. 

Klubber med innmeldte søkere til Gullklubbens Gullstipend 2022. 

 

04.03.22. AU hadde et møte fredag ettermiddag ifm innmeldte navn på søkere til Gullklubbens 
Gullstipend for 2022. Etter en diskusjon ifm. søknadsprosedyren kom AU frem til følgende: 

 

Vedtak: 

I. Klubber med søkere til Gullklubbens Gullstipend for 2022 søker for sine kandidater selv.  

Dette gjøres ved å ved å gå inn i lenken i utlysningsbrevet hvor søknadskjemaet kommer frem. (vedlegg) 

 
II. NVF vil på sin side sende et anbefalingsskriv til sekretær i Gullklubben. 

Søknadsfrist for «Gullstipendet 2022» er mandag 7. mars 2022.  

 

Sak 31/22: NM junior deltakelse uten å være kvalifisert. 

Fra Kvadraturen IK 

 
Klubben har «glemt» å sende inn stevneprotokoll og dermed er en utøver ikke kvalifisert til NM junior. 

Spørsmål om dette kan godkjennes allikevel, på tross av ikke sendt protokoll til NVF. 

 

Ifg Teknisk Reglement (TR) er beskrivelsen presist hvordan en skal behandle lignende situasjoner som 
Kvadraturen IK har kommet i.   

 

Vedtak: AU registrerer at NVF ikke har mottatt pr dato 16.03.2022 noen protokoll fra et 
kvalifiseringsstevne det henvises til. 

Det vises til §6 Stevneprotokoll i TR pkt 4. 14 dagers fristen er passert og da ser en ikke noen mulighet 

for å godkjenne utøvernes resultat. Det betyr at de ikke er kvalifisert til NM junior 2022. 
 

  

AU vedtak siden forrige styremøte 
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Sak 32/22: Støtte Ukraina. 

Fra presidenten:  

Det er mørke dagar i Europa og verda om dagen, og eg fekk i går ei oppdatering frå EWF president 

Antoni Conflitti. Han er i dagleg dialog med Vadim som er president i Ukraina, og det kjem fram at dei 
no prøva å få samla det Ukrainske landslaget på treningsanlegget til Vadim. Det ligg i ein liten by og vert 

sett på som relativt trygt per i dag.  Antonio seier han vil ta dei over til Moldova om mogeleg, og i den 

anledning vil eg be om følgjande: 
 

NVF gjev 1.000,- Euro (omlag kr 10.000,-) som vi bed EWF om å disponere til det beste for vår 

vektløftarfamilie frå Ukraina. Vidare oppmodar vi andre nasjonar både i Europa og Verda om også å 
bidra. Utbetalingsmuligheter sjekkes. 

 

Vedtak: Styret vedtar å støtte det ukrainske vektløfterforbundet med Euro 1000.  

 

 

Sak 33/22: NM veka. Sak 29/22. 

Styret behandlet et arbeidsdokument utarbeidet av Børge Aadland ifm. avholdelse av NM senior under 

NM veka, herunder TV puljer. 

Etter en gjennomgang i styret var det flertall for følgende kjøreplan som også vil bli gjengitt i 
invitasjonen til NM 

 

Tidspunkter for mesterskapet i Skienshallen 

I. Onsdag 22 juni. Innveiing kl 07.00 – kl 08.00. Stevnestart 09.00 

 

Tentative puljer. 

Pulje 1. Kvinner: 45, 49, 55 og 59 kg. (i 2021 14 stk)  
Pulje 2. Menn: 55, 61, 67 og 73 kg. (i 2021 10 stk)  

Pulje 3. Menn: 81 kg. (i 2021 15 stk)  

Pulje 4. Menn: 89 og 96 kg. (i 2021 14 stk) 
Pulje 5. Menn: 102 kg (i 2021 9 stk) 

 

Følgende løftere som vanligvis deltar i disse vektklassene, løfter på torsdag i TV-sendingen 
(med innveiing fra 2 timer før stevnestart): 

- Ronja Lenvik 

- Sarah H. Øvsthus 

- Sandra Nævdal 
- Rebekka T. Jacobsen 

- Sol A. Waaler 

- Ine D. Andersson 
- Daniel Roness 

- Mats Hofstad 

 

II. Torsdag 23 juni. Innveiing kl 07.00 – kl 08.00. Stevnestart 09.00. 

 

Tentative puljer. 
Pulje 6. Kvinner: 64 og 71 kg. (i 2021 14 stk) 

Pulje 7. Kvinner: 76, 81, 87, +87 kg. (i 2021 13 stk)  

Pulje 8. Menn: 109 og +109 kg. (i 2021 8 stk)  

Styresaker vedtatt på e–mail siden forrige styremøte 
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Følgende løftere som vanligvis deltar i disse vektklassene, løfter på torsdag i TV-sendingen (med 

innveiing fra 2 timer før stevnestart):  

- Julia J. Loen (hvis hun deltar i 64 kg klassen) 
- Marit Årdalsbakke (hvis hun deltar 64 kg klassen) 

- Solfrid Koanda 

- Ragnar Holme 

- Kim E. Tollefsen 
 

III Torsdag 23. juni. Innveiing kl 14.30 - kl 15.30 og løfter under TV-sendingen: 

Rundesystem: 
Kl 16.30: 

 

Rykk menn: 

 

- Mats Hofstad - Daniel Roness 

- Ragnar G. Holme - Kim E. Tollefsen 

Ca kl 16.50: Rykk kvinner pulje I: (inntil 5 kvinner) 
Ca kl 17.10: Rykk kvinner pulje II (4 kvinner) 

Ca kl. 1730: Pause  

Kl 17.40: Støt menn: 
- Mats Hofstad - Daniel Roness 

- Ragnar G. Holme - Kim E. Tollefsen  
Ca kl 18.00: Støt kvinner pulje I: (inntil 5 kvinner) 

Ca kl 18.20: Støt kvinner pulje II: (4 kvinner) 

Ca kl 18.40 Premiering og utdeling av HMK Pokal 

 
Til TV-sendingen. 

Er det i utgangspunktet satt opp 4 herrer og 9 damer. NVF gjør oppmerksom på følgende forutsetninger: 

 
- Hvis noen av herrene melder forfall, vil en eller flere av løfterne fra 109 kg klassen bli flyttet til TV-

puljene. Disse er uansett satt opp samme dag. Endringer fra 109 kg klassen vil bli basert på en 

forhåndsrangering av disse løfterne, basert på oppnådde sammenlagtresultater i kg fra NM senior i 2021 

til en uke før NM 2022 (16.10.2021 til 16.06.2022) – resultater både i 102 og 109 vil da telle. TV-puljen 
for herrer skal være 4 løftere. 

 

- Hvis noen av damene som på forhånd er satt opp i TV-puljen velger å gå i vektklasse 71 kg, vil de i 
utgangspunktet ikke være en del av TV-puljen. Dette for å ivareta en rettferdig konkurranse om 

medaljene i denne vektklassen. 

 

- Hvis det derimot blir 6 eller færre damer i disse planlagte TV-puljene, vil NVF likevel flytte de 3 beste 
forhåndsrangerte damene fra 71 kg klassen inn i TV-puljen. Vektklasse 71 for damer er uansett satt opp 

samme dag. Forhåndsrangeringen av vektklasse 71 kg vil bli basert på oppnådde sammenlagtresultater i 

kg fra NM senior i 2021 til en uke før NM 2022 (16.10.2021 til 16.06.2022) – resultater både i 64 og 71 
vil da telle. 

 

- Ettersom man kan endre vektklasse frem til tirsdag 21. juni klokken 07.00 vil endelig avklaring av 
deltakere i damenes TV-puljer og inndeling av damenes TV-puljer først bli tatt etter dette. 

 

Vedtak: Styret vedtar den oppsatte kjøreplan. 
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Sak 34/22. Prosjekt VM 2025. 21/22. 

Valg av representant fra NVFs styre i AS VM 2025. 

NVFs representant rekrutteres fra det styret som sitter i den perioden VM 2025 arrangeres. 

De foreslåtte klubber i et AS VM 2025 har nå hatt sine årsmøter og vedtatt å delta. 

De har også valgt sine representanter. 

• AK Bjørgvin, styremedlem Malin Alise Forberg, vara medlem Johnny Sandvik. 
• Førde IL-Tambarskjelvar IL styremedlem Jan Herstad. 

 

Dessuten som skissert ved Førde seminaret 28 – 29 januar 2022. 
• Vestland Idrettskrins  Nils R. Sandal, leder 

• Sunnfjord Hotel direktør  styremedlem  Odd Erik Gullaksen 

• Sunnfjord kommune. styremedlem Jenny Følling, ordførar  

• Leder Sunnfjord utvikling styremedlem Gunhild Berge Stang 

Etter en drøfting kom styret frem til følgende: 

Vedtak: Styremedlem Hilde Næss ble enstemmig valgt som representant fra NVF inn i VM 

2025 organisasjonen. 

Sak: 35/22 NM veka i 2022. Sak. 33/21 

 
I. Deltakende SF og andre berørte ved NM Veka 2022 er invitert onsdag 27 april til et Kick-Off  

møte Skien. Lokal organisator Jostein Frøyd, utviklingsansvarlig og prosjektleder Rebekka H 

Fremstad og generalsekretær Arne Grostad bli NVFs representanter under møtet. 

 

II. Jostein Frøyd har allerede vært på befaring og knyttet kontakt med nøkkelpersoner bla i 

Skienshallen. Her ble gjort en mulighetsvurdering av «møblering i hall» for å avholde 
mesterskapet. Han har meldt tilbake at det så lovende ut. 

 

III. Det vil bli et møte de lokale klubbene ift det arbeide som skal gjøres for få til å avvikle NM Veka 

for NVFs del. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

  

Ordinære saker 
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Sak 36/22: Økonomi 2022. Sak 26/22. 

 
I. Trenerkontrakt med Zygmunt Smalcerz. 

Etter å ha drøftet denne kom styret frem til følgende vedtak. 

 

Vedtak: TU utarbeider en stillingsinstruks for NVFs trener. I denne prosessen skal Zygmunt 

Smalcerz medvirke. Stillingsinstruks legges frem for styret som deretter tar denne med i 

betraktningen når ny lønn skal forhandles.  

 

II. Statusrapport fra regnskap hvis foreligger inkl. mars- 

Kvitteringsoverikten er mottatt fra HB når det gjelder mars. 

Et styremøte med økonomi som hovedtema blir i et møte i andre halvdel av april. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

III. Fullmaktsmatrise. 

Orientering etter NVFs Ting hvor KU etterlyste en fullmakt-matrise. 

 

Vedtak: OU bes utarbeide en fullmakts matrise som er tilpasset NVFs virksomhet. 

 

IV. Mottatt brev fra Nordenfjeldske VR ang egenandeler. 

 

Vedtak: Dette følges opp av sportssjef. 

 

 

Sak 37/22: OL Paris. 
 

The International Olympic Committee (IOC) has approved changes to boxing and weightlifting 

weight categories for Paris 2024, with the qualification system for the Games having been approved. 

The IOC announced in December that both troubled sports would see reductions in their athlete 

quotas for the Games. 

Weightlifting’s quota place was reduced from 260 at the Rio 2016 Olympics to 196 at Tokyo 2020, 

with Paris 2024 seeing a further cut to 120. 

Both genders will have five weight categories at the Games, with four having been removed by the 

IOC. 

Women’s 49 kilogram, 59kg, 71kg, 81kg and over 81kg events will be contested at the Games, as 

well as the men’s 61kg, 73kg, 89kg, 102kg and over 102kg competitions. 

 

Vedtak: Styret tok saken til orienteringen. 

 

 

Referent 

 


