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NVFS FOKUSOMRÅDER:

■  Økonomi
■  Organisasjon
■  Toppidrett
■  Salg/marked
■  Arrangement
■  Drift
■   Samarbeid med klubber, regioner 

og idrettsråd
■   Utvikling og rekruttering
■   Samarbeid med Norges 

Idrettsforbund, Særforbundenes 
Fellesorgamisasjon og andre 
særforbund

■   Samarbeid med Det Nordiska 
Tyngdlyftningsforbundet (NTF)

■   Samarbeid med IWF 
(International Weightlifting 
Federation)

■   Samarbeid med EWF (European 
Weightlifting Federation)
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Nyhetsleder: 
Generalsekretær Svein-Erik 
Edvartsen

Design: 
XIDE AS Lisbeth Øyen   

Jeg har nå vært 
i jobben i 1,5 
måned og må 
si jeg er veldig 
imponert over 

måten det jobbes 
på i vektløfter-Norge. 

Jeg har snakket med 
flere klubber allerede, 

og ser frem til å bli kjent 
med samtlige i løpet av kort 

tid. Jeg er sikker på at jeg treffer 
flere av dere så vel i Trondheim under NM som 
under Forbundstinget på Gardermoen.  
Det ser jeg virkelig frem til.

I november i fjor skrev president Stian Grimseth 
blant annet dette til hele vektløfter-Norge i lys av 
utsendelsen av det første nyhetsbrevet: 
 
Det har vert ein del henvendingar i haust som m.a. 
går på ønskje om informasjon og involvering, vi 
håpar vedlagt nyheitsbrev kan vere eit positivt og 
godt for å ivareta informasjonsbehovet som det er 
enkelt å vere einig i at kunne vert betre. Eg er glad 
for engasjement og tilbakemeldingar frå alle hald, 
det vil alltid vere rom for forbetring eller at ting 
kunne/burde vert gjort annleis. Vi skal ha eit ope 
syn for ytringar, men eg vil gjerne oppmode om 
nokre punkt: 

■   For ting som er meint til styret, so treng ein 
gjerne ikkje å sende ut til felles mail til alle 
landets klubbar. Dette er opp til avsendar å 
vurdere, men det er ikkje nødvendigvis slik at 
alle på NVF si masseutsendingsliste ønskjer 
eller treng å involverast, det er nærare 100 
mottakarar. 

■   Vær forsiktig med å personifisere i slike 
masseutsendingar, spesielt må ikkje utøvarane 
sin helsesituasjon omtalast 

■   Ta gjerne kontakt direkte, enten når vi møtest 
eller via telefon eller mail. Mykje kan gjerne 
enkelt oppklarast ved ein samtale.

Som ny generalsekretær så er det mitt ansvar å 
ivareta nyhetsbrevet fra administrasjonens side. 
I min tid har jeg opplevd «svar alle» to ganger. 
Dette er to ganger for mye. Det er ingen god 
organisasjonskultur. Det er viktig at ulike 
henvendelser går til rette vedkommende med kopi 
til eventuelt relevante personer.   
 
I 2023 er det avholdt ett styremøte og vi har nytt 
14. februar 2023 der budsjett for 2023 som skal  
vedtas på Forbundstinget er hovedfokus. 
Protokollen fra årets første styrete kan du lese her  
https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/
styremotereferat/2023/protokoll--1---styremote-
nvf---26012023.pdf Som dere ser var det mange 
saker og vi kom godt igjennom møtet som i 
samsvar med vane ledes av presidenten. 

Jeg gleder meg til samarbeid med dere alle og har 
dere tips til hvordan nyhetsbrevet kan utvikles 
videre og/eller tips til saker som bør med, så 
aldri nøl med å sende meg en mail. Vi vil mer 
enn gjerne også spre gode nyheter fra klubber og 
regioner via NVFs kanaler. 

Svein-Erik Edvartsen 
Generalsekretær 

Nytt år – nye muligheter!

https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/styremotereferat/2023/protokoll--1---styremote-nvf---26012023.pdf
https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/styremotereferat/2023/protokoll--1---styremote-nvf---26012023.pdf
https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/styremotereferat/2023/protokoll--1---styremote-nvf---26012023.pdf


Olympiatopp-utøverne Solfrid Koanda og Ine Andersson reiser til Paris Charles De 
Gaulle, 19. – 26. november 2023. 
 
Foreløpig tildeling fra Olympiatoppen 2023 (post 4)
A-stipend   Solfrid Koanda                   Kr 120.000,- 
B-Stipend                       Ine Andersson                   Kr 70.000,- 
Del av prosjektstøtte       Lea Berle Horne 
Prosjektstøtte NVF                                                    Kr 800.000,- 
 
Dette er årets foreløpige tildeling, i 2022 var tildelinga kr 200.000,-, dette ble til 
slutt kr 630.000,- ved nye optimaliseringsmidler som ble tildelt gjennom året på 
grunn av høy aktivitet og gode resultater. 

Det er også avholdt møte mellom de landslagsansvarlige, sportssjef, 
generalsekretær og utviklingsansvarlig. Flere klubber har etterlyst mer 
forutsigbarhet, noe generalsekretær er helt enig i. Derfor vil det for fremtiden 
komme informasjon om samlinger langt tidligere enn det som var tilfelle når det 
gjelder samlingene i februar.

Forbundsstyret har valgt å avslutte samarbeidet med tidligere landslagssjef 
Zygmunt Smalcerz. Det er i skrivende stund ikke tilsatt landslagssjef for 2023. 
Det jobbes med dette og info kommer så snart dette er på plass. Inntil videre 
håndteres sporten av sportssjef og de landslagsansvarlige. 

Invitasjoner til årets ulike nasjonale mesterskap finner du her  
https://vektlofting.no/aktiv-idrett/mesterskapsinfo/ 

Solfrid Koanda har nylig deltatt i podcasten «Våre vinnere» av tidligere TV2-profil 
Knut Skeie Solberg. 

  Klikk her for å lytte 

Aktiviteter fra januar 2023 som er lagt bak oss kan du se her:  
https://aarshjulet.nif.no/arshjul?w=uceb8c7728 

Det er sendt ut invitasjon til landslagssamling for ungdom. Les denne her:  
https://vektlofting.no/nyheter/2023/invitasjon-til-landslagssamling-ungdom/ 

Det er sendt ut invitasjon til landslagssamling for junior. Les denne her:  
https://vektlofting.no/nyheter/2023/invitasjon-til-landslagssamling-junior/ 

Uttak av landslag ble sendt ut 18. januar 2023. Klikk her for å se uttaket:  
https://vektlofting.no/siteassets/dokumenter/til-nyheter/uttak-av-landslag-for-2023.pdf 

26 av 31 landslagskontrakter er signert og mottatt i etterkant av generalsekretærens mail 
til de som ikke hadde sendt inn. De fem siste er på veg.

UTVIKLING / REKRUTTERING:
Det var samling for trenerutviklere i Oslo den siste 
helgen i januar. Les mer om det her   
https://vektlofting.no/nyheter/2023/vellykket-
samling-for-trenerutviklere/  
 
NVF jobber hardt for å skaffe økonomiske midler 
til ulike tiltak innenfor rekruttering, ivaretakelse 
og utvikling. Vi har allerede fått tildelt post 2 og 3 
midler. Dette vil bli presentert senere, men vi kan 
allerede nevne at det ble bedre tildelinger til NVF 
i 2023 enn i 2022 totalt sett.

Terminlisten for 2023 finner du her: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1ndtfm4AqpXQWHX
WLHnvLlmCmFkBMS7qF/edit#gid=1962771457 

I helgen uke 6 gjennomførte Telemark og Vestfold 
vektløfterregion et vellykket dommerkurs, 
ledet av Christian Lysenstøen. Les mer her 
https://vektlofting.no/nyheter/2023/vellykket-
dommerkurs-i-helgen/

SALG / MARKEDSARBEID:
NVF hadde sponsorinntekter på kr. 470.000,- i 
2022. Det er mål om betydelig økning her i lys av 
forsterket administrasjon. I skrivende stund er det 
signerte sponsoravtaler for kr. 270.000,- for 2023. 
Det er foreløpig ikke midler til å engasjere egen 
ressurs her. Derfor ivaretas denne jobben inntil 
videre av dagens administrasjon og styre.

ØKONOMI:
Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 
presenteres - og skal vedtas på Forbundstinget. 
Vi kan uansett allerede nå fortelle at regnskapet 
for 2022 ble bedre enn det Forbundstinget 
budsjetterte med på forrige ting. Dette vitner om 
god kontroll og god økonomistyring. 

VM 2025

Det var styremøte i Førde 24. januar 2023 
der blant annet VM-logoen ble presentert. 
Hovedlansering her blir 12. april 2023, men dere 
vi få se den også under NM i Trondheim og under 
årets Forbundsting. Som største eier av VM-
selskapet, er NVF svært godt fornøyd med logoen. 
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ORGANISASJON: 
Dagens organisasjonskart av administrasjonen ser slik ut: 

 
Følgende ligger under GS: 
Økonomi 
HR/personal 
Kommunikasjon og PR 
Administrasjon 
Juridisk  
Anlegg 
IT / NIF 

Følgende ligger under utvikling / aktivitet: 
Fem regioner og utvikling av disse 
Klubbstøtte / klubbutvikling 
Dommere og trenere 
Landsdelmesterskap og regionmesterskap 
Utdanning 
Mangfold / inkludering 
Rekruttering og ivaretakelse 

Svein-Erik Edvartsen
Generalsekretær

TOPPIDRETT

Sportssjef

Landslagssjef 

Xxxxx
Team 

administrator

Landslagsutøvere

Støtteapparat: 
Landslagsansvarlige,

leger, fysio, mental trener, 
utstyrsansv.

KOMMERSIELL 
AVDELING

xxxx
Markeds – og 

arrangementssjef 

UTVIKLINGS – OG 
AKTIVITESAVDELINGEN

Rebekka Helen 
Fremstad

Utviklingsansvarlig 

Arne Grostad
Seniorrådgiver

Xxxxx
Organisasjonskonsulent

INNLEIDE 
TJENESTER

Erling 
Benjaminsen

Regnskap

ORGANISASJON:
Dagens organisasjonskart av administrasjonen ser slik ut:

Følgende ligger under GS:
• Økonomi
• HR/personal
• Kommunikasjon og PR
• Administrasjon
• Juridisk 
• Anlegg
• IT / NIF

Følgende ligger under utvikling / aktivitet:
•  Fem regioner og utvikling av disse 
•  Klubbstøtte / klubbutvikling 
•  Dommere og trenere 
•  Landsdelmesterskap og regionmesterskap 
•  Utdanning 
•  Mangfold / inkludering 
•  Rekruttering og ivaretakelse

Rebekka Helen Fremstad startet i 50% stilling 
som mangfoldsrådgiver i Norges Idrettsforbund 
1. januar 2023 og jobber 50% for NVF som 
utviklingsansvarlig. 

Arne Grostad jobbet 80% som seniorrådgiver i 
januar 2023 og jobber 40% i tilsvarende stilling 
frem til og med juni 2023.

Organisasjonskonsulent skal ansettes. Det var 
enorm interesse for denne stillingen. Les mer 
om det her https://vektlofting.no/nyheter/2023/
enorm-sokermengde-til-jobb-i-norges-
vektlofterforbund/ 

Det ble til slutt hele 71 søkere. 12 kandidater var 
på 1. gangsintervju i uke 6 og det er fire som er 
med i finalerunden som gjennomføres i uke 7. 
NVF tar sikte på å gi tilbud til den kandidaten vi 
går for i løpet av februar måned.

NVF lanserte nye nettsider 13. januar 2023. 
Les mer om det her https://vektlofting.no/
nyheter/2023/ny-nettsider/ 

Når det gjelder alle møter som NVF har deltatt 
på i 2023, kan du lese om det her https://
vektlofting.no/siteassets/dokumenter/
styremotereferat/2023/protokoll--1---styremote-
nvf---26012023.pdf 

President Grimseth og generalsekretær 
Edvartsen skal møte NIFs president Berit Kjøll 
og NIFs generalsekretær Nils Einar Aas, 22. mars 
2023.

ARRANGEMENT / AKTIVITETSHJUL: 
 
Klikk her for å se aktivitetshjulet:  
https://aarshjulet.nif.no/
arshjul?w=uceb8c7728

Klikk her for å se kommende arrangementer 
/ mesterskap: https://vektlofting.no/aktiv-
idrett/mesterskapsinfo/ 

Ansvarlig redaktør: 
President Stian Grimseth 

Nyhetsleder: 
Generalsekretær Svein-Erik 
Edvartsen

Design: 
XIDE AS Lisbeth Øyen   
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