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1. Apning ved presidenten 
Presidenten 5pnet tinget ved a onske alle velkommen. 

2. Godkjenning av frammotte representanter 
Det er meldt inn 49 representanter, hvorav 47 har stemmerett. 

Vedtak: Tinget godkjente de frammotte representanter 

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Vedtak: Tinget godkjente utsendt forretningsorden. 

4. Valg av tingets funksjon rer 
Tingets dirigent: Rune Hauger fra Norges Golfforbund ble valgt til tingets dirigent. 

Det ble videre foretatt folgende funksjonxrvalg: 
Tingets referent/sekretwrer: Kristina Ness (IL Braatt) og Britt Eli Pedersen (Stavanger 
Bryteklubb) ble valgt. 



Tellekorps: June Wahl (Snogg BK) og Rita Boine (BK Tana) ble valgt. 

Reisefordelings representanter: David Eilertsen (forbundsstyret) ble valgt. 

Til a signere protokollen ble Knut-Andreas Kran (Skedsmo SK) og Hege-Kr. L. Pettersen 
(Bodo BK) ble valgt. 

5. Styrer, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden 
Forbundsstyrets (inkl Stevnesekreterkomiteen, ikke olympiske grener, handbakkomiteen 
og Dommerkomiteens) Arsberetning var sendt ut og ble gjennomgatt. 
Det ble bemerket mangel av navn under representasjon og utmerkelser. Rune Pedersen 
Murby er utelatt fra 2017 og skal noteres. 

Beretningen for komiteen for lov og appellsaker og Nord-norsk brytekomite ble 
gj ennomgatt. 

Vedtak: Alle beretningene ble enstemmig vedtatt. 

6. Arsregnskap 2017 og 2018 

Det ble presentert utsendt arsregnskap for 2017. 
Det ble gift kommentar om at under driftskostnader i beretningen for 2017 lonns- og 
personalsaker ikke har samme tall som i beretningen for 2018. Dette ble oppklart av 
forbundsstyret. Tallene er endret etter kommentar fra revisor. Det er uheldig at tallene 
ikke stemmer overens. 
Til balansen ble det kommentert feil arstall i forste kolonne, skal vwre 2017. 

Det ble presentert utsendt firsregnskap for 2018. Ingen kommentarer. 

Samlet resultat for begge ar var om lag null. 

Det ble henvist til revisorens beretninger. Ingen kommentarer. 

Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgatt. 

Vedtak: 
Arsregnskapet for 2017 ble enstemmig vedtatt. 
Arsregnskapet for 2018 ble enstemmig vedtatt 
Kontrollkomiteens beretning ble vedtatt. 



7. Forslag og innkomne saker 
Nasjonale tilleggsbestemmelser trenger alminnelig flertall. 

1. § 1 fOrste og a nnet Iedd - Lisens 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag: 
EKSISTERENDE ORDLYD § 1 NY ORDLYD § 1 
Alle brytere f.o.m det dret de fyller 13 dr Alle brytere f.o.m det dret de fyller 13 dr 
skal vwre utstyrt med gyldig lisens i skal vxre utstyrt med gyldig lisens med 
henhold til gjeldende standard og forsikringsdekning i henhold til 
dokumentasjon. Lisensen gjeldende standard og dokumentasjon. 

Utovere under 13 dr ma ha betalt NBF 

skal vwre 
bryternes utfylt med navn, adr., postnr., 

lag fodselsdato. sted, og 
kontingent hver sesong. 

Utovere under 13 dr ma ha betalt 
kontingent hver sesong. For stilartene handbak, sumo og 

sandbryting gis det anledning til a lose 
For stilartene handbak, sumo og lisens kun for deltakelse pd 
sandbryting gis det anledning til a lose enkeltstevner, inkludert 
lisens kun for deltakelse pa norgesmesterskap. Bryterne vil i sa fall 
enkeltstevner, inkludert kun vwre omfattet av NBFs forsikring 
norgesmesterskap. Bryterne vil i sa fall og andre tjenester i perioden stevnet 
kun vwre omfattet av NBFs forsikring og 
andre tjenester i perioden stevnet varer. 

varer. 

Forbundsstyret bestemmer til enhver tid 
Forbundsstyret bestemmer til enhver tid prisen pa lisensen i de forskjellige 
prisen pa lisensen i de forskjellige klasser. Prisen for lisens for 
klasser. Prisen for lisens for enkeltstevner settes til om lag 1/3 av 
enkeltstevner settes til om lag 1/3 av 
prisen for en sesong. 

prisen for en sesong. 

Norges Bryteforbund skal ha et tilbud 
Norges Bryteforbund skal ha et tilbud for utstedelse av bevis for betalt lisens til 
for utstedelse av bevis for betalt lisens til 
alle som har lost lisens. 

alle som har lost lisens. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



2. § 2 tredje Iedd Startkontigent 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD § 2 
Ved alle konkurranser skal det av hver 
enkelt deltaker avkreves startkontingent 
som skal medfolge anmeldelsen. Ved 
anmcldelso etter fristens utlop paloper 
automatisk dobbel startkontingent. 

Ved forfall blir ikke startkontingenten 
tilbakebetalt. 

Startkontingent per dag: 
Nasjonale stevner 
150,-
Kretsmesterskap og Landsstevne kr. 
150,-
Alle norske mesterskap 
200,-
Todagsstevner 
200,-

kr. 

kr. 

kr. 

Det innbetales en stevneavgift med kr. 
1000 for alle stevner. Avgiften betales i 
starten av sesongen basert pa 
terminlisten. Fritatt for avgiften er 
kretsmesterskap, norgesmesterskap 
individuelt og for lag, og stevner for 
knott/nybegynner og bryteskoler. 

For at et stevne skal betraktes som et 
internasjonalt stevne, skal det minst vxre 
innveid brytere fra 3 nasjoner eller 25 
brytere som representerer utenlandske 
klubber. Blir et internasjonalt approbert 
stevne omgjort til et nasjonalt stevne, blir 
for meget betalt startkontingent 
tilbakebetalt. 

NY ORDLYD § 2 
Ved alle konkurranser skal det av hver 
enkelt deltaker avkreves startkontingent 
som skal medfolge pameldingen. Ved 
pamelding etter fristens utlop paloper 
automatisk dobbel startkontingent. 

Ved forfall blir ikke startkontingenten 
tilbakebetalt. 

Startkontingent per dag: 
Nasjonale stevner 
kr. 150,-
Kretsmesterskap og Landsstevne 
kr. 150,-
Alle norske mesterskap 
kr. 200,-
Todagsstevner/Intemasjonale stevner 
kr. 200,-

Det innbetales en stevneavgift med kr. 
1000 pr. stevne. Avgiften betales i starten 
av sesongen basert pa terminlisten. Fritatt 
for avgiften er kretsmesterskap, 
norgesmesterskap individuelt og for lag, og 
stevner for knott/nybegynner og 
bryteskoler. 

For at et stevne skal betraktes som et 
internasjonalt stevne, skal det minst vxre 
innveid brytere fra 3 nasjoner eller 25 
brytere som representerer utenlandske 
klubber. Blir et internasjonalt approbert 
stevne omgjort til et nasjonalt stevne, blir 
for meget betalt startkontingent 
tilbakebetalt. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



3. § 5 fOrste og fjerde ledd - Vektklasser for olympiske stilarter 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD § 5 forste 
og fjerde ledd 

NY ORDLYD § 5 forste og fjerde ledd 

I tillegg til de internasjonale I tillegg til de internasjonale 
vektklassene gjelder i Norge folgende: vektklassene gjelder i Norge folgende: 

Piker 15 opp til 67 kg. Piker 15 67 og 75 kg. 
Ungdom kvinner opp til 75 kg Ungdom kvinner opp til 77 kg 
Junior kvinner opp til 77 kg Junior kvinner opp til 80 kg 
Senior kvinner opp til 80 kg Senior kvinner 80 og 85 kg 

Fjerde ledd: Fjerde ledd: 
I norgesmesterskap senior kvinner I norgesmesterskap senior kvinner 
benyttes kun de av UWW definerte benyttes kun de av UWW definerte 
olympiske vektklassene, samt olympiske vektklassene, samt 
vektklassen senior kvinner opp til 80 kg. vektklassene senior kvinner 80 Qg 85 kg. 

Forslaget trukket av forbundsstyret 

Forslagsstiller: Fredrikstad BK Atlas v/Gudrun Hoie 

Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD § 5 forste 
og fjerde ledd 

NY ORDLYD § 5 forste og fjerde ledd 

I tillegg til de internasjonale I tillegg til de internasjonale 
vektklassene gjelder i Norge folgende: vektklassene gjelder i Norge folgende: 

Piker 15 opp til 67 kg. Piker 15 opp til 75 kg. 
Ungdom kvinner opp til 75 kg Ungdom kvinner opp til 80 kg 
Junior kvinner opp til 77 kg Junior kvinner opp til 80 kg 
Senior kvinner opp til 80 kg Senior kvinner 85 kg 

Fjerde ledd: Fjerde ledd: 
I norgesmesterskap senior kvinner I norgesmesterskap senior kvinner 
benyttes kun de av UWW definerte benyttes kun de av UWW definerte 
olympiske vektklassene, samt olympiske vektklassene, samt 
vektklassen senior kvinner opp til 80 kg. vektklassen senior kvinner 85 kg. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



4. § 7 Veiing 

(NB, nytt forslag lagt frem i salen, opprinnelig forslag trukket) 
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
Veiing foretas normalt pa 
konkurransedagen, for konkurransestart. 

Ved flergesniester-skata, landsstevnet og 
flere dager kan 

Veiing foretas normalt pa konkurransedagen, for 
konkurransestart. 

Ved norgesmesterskap i olympiske grener, 
Senior, Junior og Ungdom, skal veiing ski e stevner over veiing 

foretas kvelden for konkurransen, men 
ikke for kl. 18.00 og vare i 30 minutter. 
Ved veiing om kvelden skal stevnet 
avvikles pafolgende dag. 

Enhver utover skal ha gyldig lisens ved 
veiing. 

Klasseinndelingen ma folges strengt av 
deltakerne. Fors& pa a omga reglene i 
klasseinndelingen ved a starte i feil 
klasse vil medfore at vedkommende 
nektes deltakelse i kortere eller lengre 
tid. Lagenes oppmenn eller de som 
forestal lagets 

pi konkurransedagen, for konkurransestart. 

Ved NM15, landsstevnet og to dagers 
stevne/internasjonale stevner kan veiing foretas 
kvelden for konkurransen, men ikke for kl. 
18.00. 

Veiing og medisinsk kontroll skal vare i 60 
minutter ved norske mesterskap og landsstevnet. 

Badstue skal ikke vxre tilgj engelig pa LM 12 og 
NM 15. 

Enhver utover skal ha gyldig lisens ved veiing. 

Det skal gjennomfores medisinsk kontroll av 
anmeldelsene av 

deltakere, kan gjores ansvarlige om de 
aktive omgar reglene. utovere ved innveiing. Ved norske mesterskap 

og landsstevnet skal kontrollen utfores av 
utnevnt lege som er navngitt. Ved andre stevner 
kan kontrollen utfores av stevnets 
sanitetspersonell. Stevneleder ma godkjenne 
avgjorelsen til sanitetspersonellet. 

Klasseinndelingen ma folges strengt av 
deltakerne. Fors& pa a omga reglene i 
klasseinndelingen ved a starte i feil klasse vil 
medfore at vedkommende nektes deltakelse i 
kortere eller lengre tid. Lagenes oppmenn eller 
de som forestar pameldingene av lagets 
deltakere, kan gjores ansvarlige om de aktive 
omgar reglene. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



Forslagsstiller: Fredrikstad BK Atlas v/Gudrun Hole 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
Veiing foretas normalt pa 
konkurransedagen, for konkurransestart. 

Ved landsstevnet 

Veiing foretas normalt pa 
konkurransedagen, for konkurransestart. 

Ved norgesmesterskap i olympiske norgesmesterskap, og 
stevner over flere dager kan veiing 
foretas kvelden for konkurransen, men 
ikke for kl. 18.00 og vare i 30 minutter. 
Ved veiing om kvelden skal stevnet 
avvikles pfifolgende dag. 

grener, Senior, Junior og Ungdom, 
NM15 og landsmesterskapet skal veiing 
skje pa konkurransedagen, for 
konkurransestart. 

Forste ledd, NM15 og landsstevne legges til - For: 20 / Mot: 23 
Forslaget fait. 

5. § 8 Bryteregler for olyrnpiske grener — oppsett av bestemmelsen 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 

EKSISTERENDE NY 
I konkurransens gjennomforing Konkurransens gjennomforing 
i) Trekning og inndeling i grupper (1) Trekning og inndeling i grupper 

a) trekning a) trekning 
b) inndeling i grupper b) inndeling i grupper 

ii) Parsammensetning (2) Parsammensetning 
iii) Elimineringsoppgavene (3) Elimineringsoppgavene 
iv) Finalene a) 
v) Spesielle tilfeller b) 

(4)Finalene 
(5)Spesielle tilfeller 

a) 
b) 

Forslaget enstemmig vedtatt 



6. § 8 forste og annet ledd - Bryteregler for olympiske grener 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD § 8 forste 
og annet ledd 

NY ORDLYD 

Brytereglene folger bestemmelser For Olympiske grener folger NBF og 
fastsatt United World bestemmelser og regelverk fastsatt av 

United World Wrestling (UWW). 

UWW sitt reglement justeres flere 

regelverk av 
Wrestling (UWW) 

For nasjonale stevner og internasjonale 
ikke internasjonale ganger arlig og reglene implementeres i stevner som er 

mesterskap gjores imidlertid folgende 
nasjonale tilpasninger: 

Norge sa raskt som mulig. I de tilfeller 
der regler som innfores er i strid med 
Norsk praksis og intensjon, vil NBFs 
styre kunne legge fram og godkjenne 
hva som skal gjelde midlertidig fram til 
neste Ting. 

For nasjonale stevner og internasjonale 
stevner som gjennomfores i Norge, men 
som ikke er pa UWW kalenderen, gjores 
imidlertid folgende nasjonale 
tilpasninger: 

For: / Mot: 2 

Forslaget vedtatt 



7. § 8 Bryteregler for olympiske grener — trekning 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag:

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
a) Trekning 
Nar den innveide bryter forlater 
vekta trekker bryteren selv et 
nummer. Pa grunnlag av dette blir 
bryteren plassert i en gruppe og far et 
startnummer. Egnet dataprogram 
kan brukes til a foreta trekningen;
unntatt ved nasjonale mesterskap, 
hvor trekningen skal vwre offentlig, 
ved at minst henholdsvi S 

stevneleder, dommersjef eller 
stevnesekretwr er tilstede sammen 
med egen funksjonwr med ansvar for 
trekningen. Umiddelbart etter 
veiingen skal bryterne ordnes i 
rekkefolge fra laveste til hoyeste 
nummer. 

Viktig: Oppdager den som er 
ansvarlig for veiing og trekning en 
feil under trekningsprosedyren, skal 
parsammensetningen i den aktuelle 
vektklasse annulleres, og foretas pa 
nytt. 

a) Trekning 
Nar den innveide bryter forlater vekta trekker 
bryteren selv et nummer. Pa grunnlag av 
dette blir bryteren plassert i en gruppe og far 
et startnummer. Egnet dataprogram kan 
brukes til a foreta trekningen. Umiddelbart 
etter veiingen skal bryterne ordnes i 
rekkefolge fra laveste til hoyeste nummer. 

Viktig: Oppdager den som er ansvarlig for 
veiing og trekning en feil under 
trekningsprosedyren, skal 
parsammensetningen i den aktuelle 
vektklasse annulleres, og foretas pa nytt. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



8. § 8 Bryteregler for olympiske grener V) SPESI ELLE TILFELLER 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
a) En bryter som er skadet og som ikke 

kan fortsette konkurransen, melder 
ifra om dette via sin oppmann. 
Bryteren f5r beholde den plassering 
bryteren hadde p5 tidspunktet 
bryteren m5tte avbryte 
konkurransen. Bryteren blir ikke 
diskvalifisert. 

b) En bryter som ikke mater til veiing, 
eller p5 matta ved opprop, og som 
p5 grunn av dette ikke fullforer 
konkurransen, blir ikke plassert. 
Det samme gjelder en bryter som 
er diskvalifisert for brutalitet eller 
usportslig opptreden. 

c) En bryter som er s5 skadet at 
bryteren ikke er i stand til A mote p5 
matta, kan etter uttalelse fra 
stevnets lege utebli, bli erkI rt 
beseiret, men ikke diskvalifisert. 
Bryteren kan dermed bli plassert, 
og kan fortsette konkurransen hvis 
bryteren ikke er eliminert. 

d) En bryter som er plassert, men av 
stevnets lege blir nektet videre 
deltagelse, blir plassert i henhold til 
sine oppn5dde resultater. 

e) I «nordisk turnering» vinner alltid 
den bryter som har vunnet alle sine 
kamper selv om andre har scoret 
flere plasseringspoeng. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

En bryter som er skadet og som ikke kan fortsette 
konkurransen, melder ifra om dette via sin oppmann. 
Bryteren fAr beholde den plassering bryteren hadde 
p5 tidspunktet bryteren m5tte avbryte konkurransen. 
Bryteren blir ikke diskvalifisert. 

En bryter som ikke miter til veiing, eller p8 matta ved 
opprop, og som p5 grunn av dette ikke fullforer 
konkurransen, blir ikke plassert. Det samme gjelder en 
bryter som er diskvalifisert for brutalitet eller 
usportslig opptreden. 

En bryter som er s5 skadet at bryteren ikke er i stand 
til 5 mote p5 matta, kan etter uttalelse fra stevnets 
lege utebli, bli erkla9rt beseiret, men ikke 
diskvalifisert. Bryteren kan dermed bli plassert, og kan 
fortsette konkurransen hvis bryteren ikke er eliminert. 

En bryter som er plassert, men av stevnets lege blir 
nektet videre deltagelse, blir plassert i henhold til sine 
oppn5dde resultater. 

I «nordisk turnering» vinner alltid den bryter som har 
vunnet alle sine kamper selv om andre har scoret 
flere plasseringspoeng. 

I aldersgruppene G/P 12 og 15 vil kampen vinnes 
pa teknisk overlegenhet nar en utover har 12 
poeng mer enn motstanderen. 

For alle stevner i Norge som ikke star pa UWWs 
kalender, skal maksimal skadetid pr utover 
inkludert blodninger, vere 2 minutter. Dette 
gjelder bade om det er egen stevnelege eller 
annet medisinsk personell. 

g) Trukket til fordel for nytt forslag 

I) Forslaget enstemmig vedtatt 

Nytt forslag til g) fra Skedsmo BK v/Anita Marinsen 

For alle stevner i Norge som ikke star pa UWWs kalender, skal maksimal skadetid pr 



utover inkludert blodninger, vwre 2 minutter. Dette gjelder bade om det er egen 
stevnelege eller sanitetspersonell j fr. §16.1) 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

8 § 14 femte ledd - Bestemmelser for utdanning og autorisasjon av dommere 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD § 14 
femte ledd 

NY ORDLYD § 14 femte ledd 

Komiteens oppgaver og ansvar: 
• Were kontakt overfor alle 

dommere i Norge og 
dommeransvarlige i kretsene 

• Innkalle til og avholde minimum 
tre nasjonale dommerkurs 

• Vurdere nasjonale dommere og 
sette deres nasjonale grad 

• Vwre ansvarlige for uttak av 
internasjonale dommere til 
internasjonale mesterskap og 
turneringer samt andre 
representasjonsoppdrag for NBF 

• Arbeide for at NBF skal ha 
internasjonale dommere og vxre 
ansvarlig for uttak av nasjonale 
dommere til internasjonale kurs 

• Skal oppnevne en 
dommeransvarlig til alle 
nasjonale stevner 

• Skal komme med budsjettinnspill 
til styret og forvalte de midler 
som blir gift 

• Skal ha kjennskap til det 
gjeldende regelverk (nasjonalt og 
internasjonalt) og informere 
dommere i Norge om endringer 

• Vzere koordinerende ledd for 
fadderordningen blant dommere i 
Norge 

Komiteens oppgaver og ansvar: 
• Vxre kontakt overfor alle 

dommere i Norge og 
dommeransvarlige i kretsene 

• Innkalle til og avholde minimum 
tre nasjonale dommerkurs 

• Vurdere nasjonale dommere og 
sette deres nasjonale grad 

• Vxre ansvarlige for uttak av 
internasjonale dommere til 
internasjonale mesterskap og 
turneringer samt andre 
representasjonsoppdrag for NBF 

• Arbeide for at NBF skal ha 
internasjonale dommere og vxre 
ansvarlig for uttak av nasjonale 
dommere til internasjonale kurs 

• Skal oppnevne en 
dommeransvarlig til alle 
nasjonale stevner 

• Skal komme med budsjettinnspill 
til styret og forvalte de midler 
som blir gitt 

• Skal ha kjennskap til det 
gjeldende regelverk (nasjonalt og 
internasjonalt) og informere 
dommere i Norge om endringer 

• Vwre koordinerende ledd for 
fadderordningen blant dommere i 
Norge 

• Fastsette hvordan video-
challenge gjennomfores ved 
norske stevner 



Forslaget enstemmig vedtatt 

9. § 16 nr. 2 Gjennomforing av stevner 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD § 16 nr. 
2 

NY ORDLYD § 16 nr. 2 

Det er av stor betydning for arrangorene 
og for deltakende klubber at arrangoren i 
innbydelsen forklarer seg sa noyaktig 
som mulig, swrlig om betingelser, for 
derved a lette mulig korrespondanse, 
unnga misforstaelser og tap av tid. Er det 
i innbydelsen rettet foresporsler med 
hensyn til deltakernes tidligere 
plasseringer o.a., ma dette besvares sa 
noyaktig som mulig. 

Innbydelser til stevner skal inneholde: 
a) Tid og sted for arrangement av 

stevner samt veiing, herunder ogsa 
opplysninger om adgang til badstue. 

b) Hvilke klasser konkurransen 
omfatter. 

c) Pameldingsfristens utlop skal va3re 
tidligst 7 dager for stevnet arrangeres. 
For nasjonale mesterskap, se egne 
frister i § 19. 

d) Statutter for eventuelle pokaler det 
skal kjempes om. 

FFI 

ved veiing. 

f) Beskjed om startkontingentens 
storrelse, og om at det ved pamelding 
etter fristens utlop automatisk paloper 
dobbel startkontingent. 

g) Arrangorens tilbud med hensyn til 
reise, opphold, evt. mattilbud, 
overnattingstilbud o.l. 

Det er av stor betydning for arrangorene 
og for deltakende klubber at arrangoren i 
innbydelsen forklarer seg sa noyaktig 
som mulig, swrlig om betingelser, for 
derved a lette mulig korrespondanse, 
unnga misforstaelser og tap av tid. Er det 
i innbydelsen rettet foresporsler med 
hensyn til deltakernes tidligere 
plasseringer o.a., ma dette besvares sa 
noyaktig som mulig. 

Innbydelser til stevner skal inneholde: 
a) Tid og sted for arrangement av 

stevner samt veiing, herunder ogsa 
opplysninger om adgang til badstue, 
(Gj elder ikke LM12/NM15, jfr § 7) 

b) Hvilke klasser konkurransen 
omfatter. 

c) Pameldingsfristens utlop skal vwre 
tidligst 7 dager for stevnet arrangeres. 
For nasjonale mesterskap, se egne 
frister i § 19. 

d) Statutter for eventuelle pokaler det 
skal kjempes om. 

e) Beskjed om startkontingentens 
storrelse, og om at det ved parnelding 
etter fristens utlop automatisk Oliver 
dobbel startkontingent. 

f) Arrangorens tilbud med hensyn til 
reise, opphold, evt. mattilbud, 
overnattingstilbud o.l. 



Forslag i punkt a) trukket. 

Forslaget om styrkning av e) enstemmig vedtatt 

10. § 17 bokstav a Parneldinger 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD § 17 
bokstav a 

NY ORDLYD § 17 bokstav a 

a) Alle pameldinger skal skje 
skriftlig fra klubbene og skal inneholde 
noyaktige opplysninger om deltakernes 
navn, samt hvilke vekter og klasser 
bryterne onsker a delta i 

a) Alle pameldinger skal skje fra 
klubbene i NBFs gjeldende 
pameldingssystem og skal inneholde 
noyaktige opplysninger om deltakernes 
navn, samt hvilke vekter og klasser 
bryterne onsker a delta i. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



11. § 18 nr 1 Bestemmelse for Norgesmesterskap 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD § 18 nr 
1 

NY ORDLYD 

1) Individuelle NM 
a) Norgesmesterskap avholdes for 

aldersgruppene G15, P15, ungdom, 
junior og senior 

b) Alle nasjonale mesterskap avholdes i 
varterminen innen utgangen av mai 
maned hvert ar. Ikke-olympiske 
stilarter kan avvikles ogsa pa andre 
tidspunkter av aret. 

c) Retningslinjene blir gift av forbundet. 
d) Mesterskapene arrangeres som ett 

stevne med alle vektklasser. 
e) Arrangoren av nasjonale mesterskap 

skal 2 maneder for mesterskapene 
avholdes, sende innbydelsene til alle 
lag og kretser tilsluttet forbundet. 
Pameldingsfristen bestemmes av 
arrangoren dog ikke tidligere enn 3 
uker for stevnedato. 

f) NB-F-ei3peevner--en-Elemmepeppmaim 
til alle individuelle mesterskap.
Hver klubb kan anmelde det antall 
deltakere det onsker til mesterskapet. 

h) Standardmedaljer benyttes til 
mesterskapene, og de kjopes hos 
NBF. 

i) For a arrangere mesterskap og 
landsdelsstevne, ma stevnearrangor 
redegjore for en oppnevnt person fra 
forbundet. 
Deltakende brytere ma vise fram 
dokumentasjoia—fer--betalt—liseffs—eg 
gyldig offentlig dokumentasjon for 
alder og botid i Norge for utenlandske 
statsborgere. 

g) 

j) 

Bokstav enstemmig vedtatt 

1) Individuelle NM 
a) Norgesmesterskap avholdes for 

aldersgruppene G15, P15, ungdom, 
junior og senior 

b) Alle nasjonale mesterskap avholdes i 
varterminen innen utgangen av mai 
maned hvert ar. Ikke-olympiske 
stilarter kan avvikles ogsa ph andre 
tidspunkter av aret. 

c) Retningslinjene blir gitt av forbundet. 
d) Mesterskapene arrangeres som ett 

stevne med alle vektklasser. 
e) Arrangoren av nasjonale mesterskap 

skal 2 maneder for mesterskapene 
avholdes, sende innbydelsene til alle 
lag og kretser tilsluttet forbundet. 
Pameldingsfiisten bestemmes av 
arrangoren dog ikke tidligere enn 3 
uker for stevnedato. 

f) NBF oppnevner en dommeransvarlig 
til alle individuelle mesterskap. 
Hver klubb kan anmelde det antall 
deltakere det onsker til mesterskapet. 
Standardmedaljer benyttes til 
mesterskapene, og de kjopes hos 
NBF. 

i) For a arrangere mesterskap og 
landsdelsstevne, ma stevnearrangor 
redegjore for en oppnevnt person fra 
forbundet. 
Deltakende brytere ma vise fram 
gyldig offentlig dokumentasj on for 
alder og botid i Norge for utenlandske 
statsborgere, jf § 30-2. 

g) 

h) 

j) 



Bokstav j) enstemmig vedtatt 

12. § 20 bokstav a Representasjonsrett og -plikt 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
a) Alle deltakere far ved alminnelige a) Alle deltakere far ved alminnelige 

konkurranser kun representere en konkurranser kun representere en 
klubb. Denne representasjonsplikt for klubb. Denne representasjonsplikt 
samme lag er bindende for hele aret, 
regnet fra 1. september til 31. august. 

for samme lag er bindende for hele 
aret, regnet fra 1. september til 31. 

Unntatt fra denne regelen er brytere august. Unntatt fra denne regelen er 
som oppfyller vilkarene i §16-2. brytere som oppfyller vilkarene i 

§30-2. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

13. § 22 Norges Bryteforbunds amatorbestemmelser 
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD 
UWWs amaterbestemmelser gjelder for
NBF. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

14. § 27 Bestemmelser for iandslag 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 

NY ORDLYD 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
A 100 % dekning. Utovere pa senior- og juniorlandslag 

palegges dommerutdanning. 
utovere 

B 50 % dekning klubb, 50 % utovere og 
forbund. 
Gjelder ikke handbak. 
Forbundet/Sportslig klassifiserer utvalg 
A B kandidater. og 
Utovere pa senior- og juniorlandslag 
palegges dommerutdanning. 



Forslaget enstemmig vedtatt 

15. § 27 Bestemmelser for sumo 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
Reglene for sumokamper folger reglene 
fastsatt av International Sumo Federation 
(ISF) 

Nasjonale konkurranser i sumobryting 
folger samme turneringsregler som 
olympiske stilarter, med folgende 
unntak: 

• Bryteren skal bryte med 
lendeklede (Mawashi). Det er 
anledning til a ha undertoy, 
brytedrakt og/eller shorts under 
Mawashien 

• Dersom det ikke er avgjore 
rekkefolge i gruppefinaler eller 
ved «nordisk system», skal 
bryterne motes pa nytt til det blir 
mulig a skille dem. 

Pa alle nasjonale stevner og mesterskap 
kan det arrangeres lagkamper for 
seniorbrytere. Lag bestar av tre brytere 
uten hensyn til vekt. 

Aldersgruppene folger aldersinndelingen 
i bestemmelsene for olympiske stilarter. 
Ved nasjonale turneringer gjelder 
folgende vektklasser for gutter og menn. 
Vektgrensene skal forstas som 
maksimalvekt og markeres med . 
Overste vektklasse har ingen ovre grense 
eg-mar-k-efes-med--+,-Betegnetsen-hp' en 
betyr at klassen er apen for alle som er 
kvalifisert til a delta i seniorklassene,
uansett vekt. 

Vektlilasser-listet-epp-her 
Ved nasjonale turneringer gjelder 
folgende vektklasser for jenter og 
kvimer-r-Vektgrensene-skal-foffit-as-sem 
maksimalvekt og markeres med . 

Reglene for sumokamper folger reglene 
fastsatt av International Sumo Federation 
(ISF) 

Nasjonale konkurranser i sumobryting 
folger samme turneringsregler som 
olympiske stilarter, med folgende unntak: 

• Bryteren skal bryte med lendeklede 
(Mawashi). Det er anledning til a ha 
undertoy, brytedrakt og/eller shorts 
under Mawashien 

• Dersom det ikke er avgjore 
rekkefolge i gruppefinaler eller ved 
«nordisk system», skal bryterne 
motes pa nytt til det blir mulig 
skille dem. 

Pa alle nasjonale stevner og mesterskap kan 
det arrangeres lagkamper for seniorbrytere. 
Lag best& av tre brytere uten hensyn til 
vekt. 

Aldersgruppene folger aldersinndelingen i 
bestemmelsene for olympiske stilarter. 

Vektklassene i norske turneringer inndeles 
pa samme mate som i europeiske 
mesterskap arrangert av European Sumo 
Federation (EFS). Vektene for ungdom 
folger inndelingen i EFS kategorien U18. 
Vektklassene for junior folger vektklassene 
for EFS kategorien U21. Vektklassene for 
senior folger vektklassene for EFS 
kategorien. 

Vektklassene for aldersgruppene under 
ungdom folger bestemmelsene for 
olympiske stilarter. 



Overste vektklasse har ingen ovre grense 
og markeres med +. Betegnelsen «apen» 
betyr at klassen er apen for alle som er 
kvalifisert til a delta i seniorklassene,
uansctt vekt. 
Vektidasserlis4et-opp-her 
Deltakerne kan ga opp en vektklasse i 
forhold til kroppsvekt, i tillegg til a delta 
i apen klasse for senior. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

Oversikt over gjeldende vektklasser skal 
gjores lett tilgjengelig pa NBFs 
hjemmeside. 

16. § 28 NBFs bestemmelser for handbak - Aldersbestemmelser 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag: 
Eksisterende ordlyd Ny ordlyd 
1) Aldersbestemmelser 

Brytereglene folger bestemmelser 

1) Aldersbestemmelser 
Ved nasjonale turneringer gjelder folgende 
aldersregler for startberettigelse. 
Aldersklassene gjelder alltid det kalenderaret 
utoveren fyller ar. 

• Gutt/Pike: Startberettiget det aret 

og 
fastsatt World Armwrestling regelverk av 

Federation (WAF). 

Ved nasjonale turneringer i handbak gjelder 
folgende aldersregler for startberettigelse. 
Aldersklassene gj elder alltid det 
kalenderaret utoveren fyller ar. 
• Junior18: Startberettiget det aret 

utoveren fyller 16 ar og til og med det ar 
utoveren fyller 18 ar. 

• Junior21: Startberettiget det aret 
utoveren fyller 18 ar og til og med det ar 
utoveren fyller 21 ar. 

• Senior: Startberettiget det aret utoveren 
fyller 18 ar. 

• Master: Startberettiget det aret utoveren 
fyller 40 ar 

utoveren fyller 13 ar og til og med det 5.r 
utoveren fyller 15 ar. 

• Junior18: Startberetti get det aret 
utoveren fyller 16 ar og til og med det ar 
utoveren fyller 18 hr. 

• Junior21: Startberettiget det aret 
utoveren fyller 18 ar og til og med det ar 
utoveren fyller 21 ar. 

• Senior: Startberettiget det aret utoveren 
fyller 18 hr. 

• Master: Startberettiget det aret utoveren 
fyller 40 ar. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



17. § 28 NBFs bestemmelser for hAndbak - vektklasser 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 

Forslag: 
Eksisterende ordlyd: 

2) Vektklasser 
Vektklasser i oddetallsar: 

Gutter/herrer 
Junior18 Junior21 Senior Master FunksjenslaemmeEle 

-70 kg -80 kg -70 kg Apen -7-5-kg 
+70 kg +80 kg -80 kg -95 kg 

-90 kg +95 kg 
-100 kg 
-110 kg 
+110 kg 

Vektklasser i nartallsar 
Gutter/herrer 
Junior18 Junior21 Senior Master Funksjonshemmede 

-70 kg -80 kg -654Eg Apen -75-kg 
+70 kg +80 kg kg -95 kg -75 

+95 kg -85-kg 
-9-54Eg 
105 kg 

+105 kg 

Ved nasjonale turneringer gjelder folgende vektklasser for jenter og darner. Vektgrensene skal 
forstas som maksimalvekt og markeres med "-". Overste vektklasse har ingen ovre grense og 
markeres med "+". Betegnelsen «apen» betyr at klassen er apen for alle som er kvalifisert til 
delta, uansett vekt. 

Apen -60-kg Apen Apen 
+60 kg 

Deltakerne kan ga opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt. Hvis en utover er alene i en 
vektklasse og det er ingen deltakere i klassen over, gis det anledning til a sporre de aktive i 
vekten under om de er villige til a ga opp. Forutsetningene er at alle i vektklassen er enig og at 
ingen av disse allerede har gaff opp en vekt. 
Nv ordlyd: 
2)Vektklasser 
Ved nasjonale turneringer gjelder folgende vektklasser for gutter og herrer. Vektgrensene skal 
forstas som maksimalvekt og markeres med "-". Overste vektklasse har ingen ovre grense og 



markeres med "+". Betegnelsen «apen» betyr at klassen er apen for alle som er kvalifisert til a 
delta iansett vem. 

Junior18 Junior21 Senior Master Para 

Gutter/ 
herrer 
Gutt 15 

-60 kg -70 kg -80 kg -70 kg -78 kg Apen 
+60 kg +70 kg +80 kg -80 kg -95 kg 

-90 kg +95 kg 

-100 kg 

-110 kg 

+110 kg 

Ved nasjonale turneringer gj elder folgende vektklasser for jenter og darner. Vektgrensene skal 
forstas som rnaksimalvekt og markeres med "-". Overste vektklasse har ingen ovre grense og 
markeres med "+". Betegnelsen «apen» betyr at klassen er apen for alle som er kvalifisert til a 
delta, uansett vekt. 

Jenter/ 
darner 
Pike 15 Junior18 Junior21 Senior Master Para 

Apen Apen Apen &ail< Apen Apen 
-Ug< 

Forslaget enstemmig vedtatt 



18. § 29 NBFs regler for sandbryting 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD § 29 
fjerde ledd 

NY ORDLYD § 29 fjerde ledd 

Vekt og aldersgrenser: Vekt og aldersgrenser: 
V turneringer 

Aldersgruppene folger aldersinndelingen 
ed nasj onale gj elder 

folgende alders og vektklasser. 
Vektgrensene forstds i bestemmelsene for olympiske stilarter-skal som 

Vektklassene i norske turneringer fra og 
maksimalvekt og markeres med . 
0-verste har ingen vektklasse ovre grense 

+. med ungdom til senior inndeles pa og markeres med 
Opplistet-vektklagse 
Deltakerne kan gh opp en vektklasse i 
forhold til kroppsvekt. 

Brytere som fyller 20 dr i kalenderaret ma 
velge om de vil delta i ungdom eller 
senior i den enkelte tumering 

samme mate som i VM arrangert av 
UWW. Vektklassene for aldersgruppene 
under ungdom folger bestemmelsene for 
olympiske stilarter. 

Oversikt over gjeldende vektklasser skal 
gj ores lett tilgjengelig ph. NBFs 
hj emme side . 

Forslaget enstemmig vcdtatt 



19. § 30 nr. 2 annet ledd klubber og medlemmer av klubber 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : . 
EKSISTERENDE ORDLYD §30 nr. 2 
annet ledd 

NY ORDLYD §30 nr. 2 annet og 
tredje ledd 

Ingen kan lag i Det er anledning til a vwre medlem av representere mer enn ett 
1. til Here klubber innenfor NBF. I en-eg-samme-se-seng (fra september 

31. ar) konkurranser kan utovere representere august neste med mindre: 

Flytting forflytting 
ulike klubber nar konkurransene er 
innenfor ulike grener. a) eller er skjedd 

fra til hvorfra 
Det kan foretas maksimalt et klubbytte i 

et sted et annet 
ikke kan fortsette i medlemmet godt sitt 

t4d4iger-e-lag,Skr-ift-lig-ut--og-inrmiekling samme sesong innenfor samme gren (fra 
foretatt forpliktelser 1. september til 31. august neste ar) 

Alle overganger meldes til NBF 
p5 eget skjema, som fas ved 

ma vxre og alle 
det tidligere laget overfor ma vere 

ordnet. 
b) Den tidligere klubben er 
diskvalifisert for lengre 30 dager henvendelse til forbundets kontor eller enn av 

ikke lastes ned p5 bryting.no. grunner som vedkommende er 
i. skyld 

Den tidligere klubben c) er opplost 
ler har bryting nedlagt som egen 

idrettsgren. Kiubber a knytte som onsker 
til fra klubber, seg utovere andre skal 
forst henvende til seg vedkommende 
klubb. 
d) Alle overganger meldes til NBF 
pa spesielt skjema, som faes ved 
henvendelse til forbundets kontor. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



20. § 30 nr. 2 fjerde ledd klubber og medlemmer av klubber 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : . 
EKSISTERENDE ORDLYD §30 nr. 2 
fjerde ledd 

NY ORDLYD §30 nr. 2 fjerde ledd 

For aktive under 12 dr gjelder Norges 
Idrettsforbund & Olympiske Komite sine 
regler for barne- og ungdomsidrett. 
Overgangsavgift skal ikke betales, men 

All korrespondanse 

For aktive under 12 dr gjelder Norges 
Idrettsforbund & Olympiske Komite 
sine regler for barne- og ungdomsidrett. 
Overgangsavgift skal ikke betales, men 
papirer skal sendes. papirer skal sendes. 

som gjelder overganger skal skje 
rekommandert. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

NBFs lov 

2,1) -2 NBFs loci § 2 (1) - Organisasjon 
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forslag: 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
(1) Norges Bryteforbund er en 
sammenslutning av alle idrettslag som 
organiserer brytcsporten (for tided 

• (olympiske b ' 

(1) Norges Bryteforbund er en 
sammenslutning av alle idrettslag som 
organiserer brytesporten herunder; 

Grenen olympiske bryting; stilartene y , y ,a) 
og h5ndbak, for bcggo GR (gresk romersk), FW sumo allc grener 

kionn)-eg-SEWA-er medlemmer Norges (fristil kvinner) og FS (fristil menn) av 
idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite (NIF). 
ldrettslagene kan organiseres i 
swrkretser/regioner. 

b) Ikke olympiske grener; sandbryting, 
sumo og h5ndbak Palle grener for 
begge kjonn). 

Alle forannevnte grener er medlemmer 
av Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komite (NIF). 
Idrettslagene kan organiseres i 
s rkretser/regioner. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



21. NBFs lov § 7 (2) - valgbarhet 
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
En person kan ikke samtidig inneha mer 
enn ett av folgende very i Norges 
Bryteforbund: medlem av styret, 
valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, 
revisor. 

En person kan ikke samtidig inneha mer 
enn ett av folgende very i Norges 
Bryteforbund: medlem av styret, 
valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, 
sanksj onsutvalgjeyisor 

Forslaget enstemmig vedtatt 

22. NBFs lov § 15 (4) Representasjon 136 forbundstinget uten 

stemmerett 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
(4) Videre moter uten stemmerett: (4) Videre moter uten stemmerett: 

a) Ledere i de faglige a) Ledere i de faglige 
utvalg/komiteer, eventuelt utvalg/komiteer, eventuelt 
nestleder eller styremedlem nestleder eller styremedlem 
dersom leder er forhindret fra a dersom leder er forhindret fra a 
mote. mote. 
b) Kontrollkomiteens b) Kontrollkomiteens 
medlemmer. medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Revisor. d) Revisor. 

e) Lovutvalgets medlemmer 

Forslaget enstemmig vedtatt 



23. NBFs lov § 17 nr 10 Forbundstingets oppgaver — valg 
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 
EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
10. Foreta folgende valg 

a) President og visepresident. 
b) 3 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. 
c) Kontrollkomite med minst to 
medlemmer. 
d) Sanksjonskomite med tre 
medlemmer. 
e) Representanter til ting og 
mater i de organisasjoner Norges 
Bryteforbund er tilsluttet eller gi 
styret fullmakt til a oppnevne 
representantene. 
f) Valgkomite med leder, to 
medlemmer og ett varamedlem. 

10. Foreta folgende valg 
a) President og visepresident. 
b) 3 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. 
c) Kontrollkomite med minst to 
medlemmer, og to varamedlemmer. 
d) Sanksjonskomite med tre medlemmer. 
e) Lovutvalg med leder, 4 medlemmer 
og 2 varamedlemmer 
f) Nord-norsk brytekomite med leder og 
to medlemmer 
g) Representanter til ting og mater i de 
organisasjoner Norges Bryteforbund er 
tilsluttet eller gi styret fullmakt til a 
oppnevne representantene. 
h) Valgkomite med leder, to medlemmer 
og ett varamedlem. 

Forslaget enstemmig vedtatt 

24. NBFs lov - fremtidige endringer 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 

Forslag: NBFs Ting gir forbundsstyret fullmakt til A oppdatere loven i samsvar med 
fremtidige endringer i NIFs lovnorm for swrforbund. 

Begrunnelse: Det folger av note til NIFs lovnorm for swrforbund § 17 nr 6 at; 
" Tinget bar gi forbundsstyret fullmakt til a oppdatere loven i samsvar med fremtidige 
endringer i NIFs lovnorm for swrforbund." 

NIFs idrettstyre vedtar endringer til lovnorm for szerforbund. Siste endringer ble 
vedtatt 22. oktober 2015, og er ikke innarbeidet i NBFs navatrende lov. For a unnga 
dette foreslas at forbundsstyret far fullmakt til A foreta oppdateringer i hht til gjeldende 
lovnorm for swrforbund. 

Forslaget enstemmig vedtatt 



25. NBFs loy § 14 Forbundstinget 

Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre 
Forsla : 

EKSISTERENDE ORDLYD NY ORDLYD 
(1) Norges Bryteforbund hoyeste myndighet er 
brytetinget som avholdes annethvert Ar innen 
utgangen av juni maned. 

(1) Norges Bryteforbunds hoyeste 
myndighet er brytetinget som avholdes 
annet hvert dr, innen utgangen av juni 
maned i partallsar. 

Det foreslas at neste bryteting blir i 2022, og etter dette annet hvert dr. 
Begrunnelse: NIF har i mai 2019 vedtatt a ha idrettsting annethvert ar og ikke hvert 
fj erde ar som tidligere. Forbundsstyret mener at det vil vwre hensiktsmessig A ha 
bryteting de Arene det ikke er idrettsting, ogsa med tanke pa endringer i vedtektene 
samt eventuelle andre endringer som skal vedtas av brytetinget i etterkant. Det A ha 
bryteting i partallsar vil ogsa harmonere bedre i forhold it OL syklusene som det i stor 
grad jobbes mot. 

Forslaget kan ikke behandles. Forslaget er ikke innkommet i forkant av tinget iht 
NBFs lov. Forslaget er derfor trukket. 

Innkomne saker 

Sak 1 Senior VM i bryting i Oslo 2021 

Innkommet fra NBFs forbundsstyre 

Forbundsstyret onsker at Norge skal arrangere VM i bryting. Styret delegeres fullmakt til 
a pata seg, samt gjennomfore Senior VM i bryting i Oslo 2021. Forutsetningen er at 
offentlig finansiering er pa plass og at det er et gjennomarbeidet og fornuftig budsjett som 
ligger til grunn. 

Vedtak: enstemmig vedtatt 

8. Fastsette kontingenter og avgifter 

Forbundsstyrets foreslar at klubbkontigenten ikke endres. 

Vedtak: enstemmig vedtatt 



9. Langtidsplan og langtidsbudsjett 2019 — 2022 
forslag til strategiske mal for 2022 ble gjennomgatt. 

Forbundsstyret foreslar at malene vedtas som NBFs mal. Forbundsstyret foreslar videre at 
forbundsstyret igangsetter et arbeid for a konkretisere en handlingsplan for a na malene, 

Det var stor tilslutning til de strategiske malene, men det ble ogsa papekt at malene var 
ambisiose. Under sportslige resultater ble det etterlyst mer samarbeid med de andre 
nordiske landene for a kunne heve nordiske mersteskap. 
Under gjere brytesporten attraktiv etterlyses mhl og tiltak for a gjore norske stevner mer 
attraktive slik at deltagelsen oker, da spesielt pa ungdom-, junior- og seniorniva. 

Ph langtidsbudsjett ble det etterlyst okning i satsing pa landslag mot VM i 2021. Dette ble 
besvart av gen.sek. og forklart som at aktivitet etter OL i 2020 ikke senkes slik som det 
normalt har blitt gjort, dermed 

Onske om egen linje til sponsorer. 

Langtidsplan - enstemmig vedtatt 
Langtidsbudsjett — enstemmig vedtatt 

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

Styret i Norges Bryteforbund -Wair at styret bruker BDO (var navxrende revisor) i neste 
tingperiode. Honoraret dekkes etter regning. 

Vedtak: enstemmig vedtatt 

11. Valg 

Valgkomiteens leder la fram forslag til valg pa forbundsstyre, Kontrollkomite, Komite for 
lov- og appellsaker, Nord-norsk brytekomite og Sanksjonskomite i tad med utsendt 
forslag. 

Valgkomiteens innstilling: 

Forbundsstyret: 

President 
Visepresident 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 

Orjan Wenberg 
Kjell Karlsen 
David Eilertsen 
Kristina Ness 
Britt Eli Pedersen 
Hans-Marius Meland 

Fauske AK 
Oslo BK 
Fredrikstad HK 
IL Braatt 
Stavanger BK 
IF Tonsbergkameratene 



Varamedlem Rita Boine BK Tana 

Kontroll og konstitusjonskomite: 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Ole-Willy Moines 
Knut Hoff Johannessen 
Anne Lise Andresen 
Knut Steinar Isaksen 
Gry Valen Pettersen 

Komite for lov- og appellsaker: 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Kolbotn IL 
Torp IF 
BK Atlas Fredrikstad 
Moss AK 
Urxdd 

Ove Gundersen 
Annette Kure 
Stine Jeanette Christensen 
Bernt Thoresen 
Stein Beekkelund 
Jorgen Johansson 
Bjorn Korsnes 

Nord-norsk brytekomite: 

Leder Odin Risjord 
Medlem Bjorn Nilsen 
Medlem Dag-Egil Rugas 

Sanksjonskomiteen: 

Leder Vidar Jorgensen 
Medlem Dag Rugas 
Medlem Ina Sofie Brodahl 

Bodo BK 
Kirkenes AK 
Fauske AK 

Kolbotn IL 
T&IL National 
IF Torp 
Kristiansand BK 
Molde AK 
Sportsklubben 09 
Alesund BK 

Kolbotn IL 
Fauske AK 
Sportsklubben 09 

Representanter til ting og moter i de organisasjoner Norges Bryteforbund er tilsluttet 
Forslag til vedtak: Norges Bryteforbunds styre gis fullmakt til a velge representanter. 

Forbundsstyrets forslag til ny valgkomite: 

Valgkomiteen: 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

John Rusvik 
Anne Therese Eriksen 
Rolf A. Rotnes 
June Wahl 

Moss AK 
Vardo AK 
Kolbotn IL 
Snogg BK 



Benkeforslag: 

Visepresident - Ronny Sigde, Ski BK — forslag fremmet av Bjorn Nilsen, Kirkenes AK 

49 stemmer, 1 blank. 19 for Ronny Sigde, 29 for Kjell Karlsen. 

Folgende We valgt: 
Forbundsstyret: 

President Orj an Wenberg Fauske AK Enstemmig valgt 
Visepresident Kjell Karlsen Oslo BK Valgt med 29 mot 19 

stemmer 
Styremedlem David Eilertsen Fredrikstad HK Enstemmig valgt 
Styremedlem Kristina Ness IL Braatt Enstemmig valgt 
Styremedlem Britt Eli Pedersen Stavanger BK Enstemmig valgt 
Varamedlem Hans-Marius IF Enstemmig valgt 

Meland Tonsbergkameratene 
Varamedlem Rita Boine BK Tana Enstemmig valgt 

Kontroll og konstitusjonskomite: 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Ole-Willy Moines 
Knut Hoff Johannessen 
Anne Lise Andresen 
Knut Steinar Isaksen 
Gry Valen Pettersen 

Komite for loy- og appellsaker: 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Kolbotn IL 
Torp IF 
BK Atlas Fredrikstad 
Moss AK 
Umdd 

Ove Gundersen 
Annette Kure 
Stine Jeanette Christensen 
Bernt Thoresen 
Stein Bxkkelund 
Jorgen Johansson 
Bjorn Korsnes 

Kolbotn IL 
T&IL National 
IF Torp 
Kristiansand BK 
Molde AK 
Sportsklubben 09 
Alesund BK 

Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 

Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 

Det ble vedtatt om a sake NIF om dispensasjon for to av samme kjonn som varamedlemmer i 
Komite for lov- og appellsaker. 

Nord-norsk brytekomite: 

Leder 
Medlem 
Medlem 

Odin Risjord Bodo BK Enstemmig valgt 
Bjorn Nilsen Kirkenes AK Enstemmig valgt 
Dag-Egil Rugas Fauske AK Enstemmig valgt 

Det ble vedtatt om a slake NIF om dispensasjon for kjonnsfordeling i Nord-norsk brytekomite. 
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