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Forbundstingets oppgaver 
 

 Åpning ved presidenten 

 Godkjenning av fremmøtte representanter 

 Velge dirigent 

 Velge protokollførere 

 Velge to representanter til å underskrive protokoll 

 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

 Behandle beretning for Norges Bryteforbund 

 Behandle årsregnskap 2019 og 2020, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning 

 Behandle forslag og saker 

 Fastsette kontingent og avgifter 

 Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

 Engasjere statsautorisert/registrert revisor 

 Valg 

 Avslutning 

Godkjenning av de stemmeberettigede 
Ifølge lovens § 9 møter følgende til brytetinget med stemmerett: 

 Forbundsstyrets faste medlemmer 
 Representanter fra de tilsluttede lag med 1 representant for hvert påbegynt 50 

medlemmer, maks 3 pr lag 
 1 representant for hver tilsluttet særkrets/utvalg 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på 
medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.  

Jfr. NBFs Lov II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE, § 6 Kjønnsfordeling, (1) «Ved 
valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. 

Ved Tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke losji/diett), og representantene må 
benytte billigste reisemåte. Hvis fly benyttes, må den reiseutgift som overstiger 
billigste reisemåte, dekkes av representantens lag. Lagenes reiseutgifter utlignes på 
samtlige fremmøtte stemmeberettigede representanter, etter fradrag for NBFs 
subsidiering. Forbundsstyrets utgifter betales av NBF. 
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Tingdelegater 
Liste over delegater og administrasjon/styre deles ut på tinget 

Valg av tingets funksjonærer 
 

Styrets   Forslag til vedtak              Vedtak 

Dirigent         Tone Holm Dagsvold        __________________  

Sekretærer  Kristina Ness     __________________ 

   Britt Eli Pedersen    __________________ 

Tellekorps  Rita Boine             __________________ 

   Foreslås på tinget              __________________ 

Reisefordelingskomitee David Eilertsen __________________                                

Protokollvitner Knut-Andreas Kran   __________________ 

Anne Lise Andersen          __________________ 

 

Godkjenning av innkallingen og saksliste 
08.04.2021 Utsendelse av invitasjon til alle klubber/lag og kretser fra 
forbundskontoret 

28.05.2021 Offentliggjøring av Tingdokument til alle klubber/lag, kretser og påmeldte 
delegater. 

Godkjenning av forretningsorden 
Brytetinget ledes av den valgte dirigent. Denne ordner ledelsen av møtet. Protokoll 
føres av de valgte sekretær som seg imellom fordeler arbeidet. 

Ingen representanter har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Første gang 5 
minutter, andre gang 2 minutter og tredje gang 1 minutt. Dirigenten har, når han 
finner det påkrevd, rett til å stille forslag om tidsbegrensning og strek for inntegnede 
taler. Slike forslag kan også stilles av representantene. Til forretningsordenen gis 
ingen ordet mer enn 3 ganger og høyst 2 minutter. Hvis dirigenten finner det 
nødvendig kan det åpnes for replikkordskifte. Representantene skal tale fra den dertil 
bestemte plass i salen. 



5 
 

Samtlige forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og undertegnet med 
representantens og organisasjonens navn. Intet nytt forslag kan opptas etter att det 
er satt strek for de inntegnede taler. 

Forslag som ikke har noen forbindelse med de på dagsorden oppførte saker kan ikke 
behandles med mindre Tinget bestemmer annerledes. 

Med mindre annet blir bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de angitte stemmene. Alminnelig flertall betyr ”mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene”. 

Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Unntatt er endringer i NBF’s lover som 
krever 2/3 flertall. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag (se også 
§ 12 om stemmegivning på forbundstinget). 

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer 
for og imot. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. 

Det velges to representanter til å undertegne protokollen. 

Styret, utvalg, komiteer og administrasjon i Tingperioden 

Forbundsstyrets beretning 
Norges bryteforbunds (NBFs) virksomhetside er «en idrett for alle hvor idrettsglede 
og mestring er felles for topp og bredde». All aktivitet skal baseres på verdiene 
«glede, inkludering og åpenhet». 
 
De overordnede målene som er nedfelt i Strategisk plan er: 

1. En profesjonell organisasjon 
Norges Bryteforbund skal være et moderne og profesjonelt forbund med 
effektive administrative rutiner, nok ressurser, og med åpen 
kommunikasjon mellom forbund, kretser og klubber.  

2. Være en attraktiv idrett 
Alle idrettene i norsk bryting skal: 

 Være attraktive å delta i 
 Være givende å arbeide for  
 Ha publikumsappell 

3. Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå 
Norsk bryting skal ha ambisjoner om å ta medaljer på høyt internasjonalt 
nivå i både senior og aldersbestemte klasser 

4. Likestilling 
Kvinner og menn skal ha samme muligheter, rettigheter og ansvar på alle 
nivåer og innen alle områder 

Dette har vært førende for styrets arbeide i perioden. 
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Forbundsstyret 2019-2021 
 
Styret i Norges Bryteforbund har i ting perioden 2019 – 2021 bestått av følgende: 
 
President   Ørjan Wenberg           Fauske BK  

Visepresident Kjell Karlsen                   Oslo BK  

Styremedlem David Eilertsen            Fredrikstad HK  

Styremedlem Kristina Ness  IL Braatt   

Styremedlem Britt Eli Pedersen        Stavanger BK  

Varamedlem Hans-Marius Meland  IF Tønsbergkameratene  

Varamedlem Rita Boine                     BK Tana 

 

 

Administrasjonen:    

Morten Sandnæs 
(Generalsekretær) 

   

Jacob Haug fra 1 oktober 
2017 til 31 desember 
2020 (Sportssjef) 

Erik Rønstad fra 1 januar 
2021 (Sportssjef) 

   

Jon Isaksen fra 15 august 
2018 
(utviklingskonsulent) 

Hege Rokne fra 1. juli 
2020 (40% prosjektstilling 
inkludering) 

   

Det har i tingperioden vært avholdt 19 styremøter. Styremedlemmer og 
varamedlemmer har i tillegg ledet komiteer og utvalg. Styrearbeidet har fungert godt. 
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Tingvalgte komiteer og utvalg 
 
Komitè for lov og apellsaker     
Leder: Ove Gundersen (Kolbotn IL) 
Medlem: Bernt Thoresen (Kristiansand BK) 
Medlem: Stein Bækkelund (Molde AK) 
Medlem: Anette Kure (T&IL National) 
Medlem: Stine Christensen (Torp IF) 
Varamedlem: Jørgen Johansson (Sportsklubben 09) 
Varamedlem: Bjørn Korsnes (Ålesund BK)   

Kontrollkomiteen 
Leder: Ole Willy Molnes (Skedsmo BK) 
Medlem: Knut Hoff Johannessen (Torp IF) 
Medlem: Anne Lise Andersen (BK Atlas Fredrikstad) 
Varamedlem: Knut Steinar Isaksen (Moss AK) 
Varamedlem: Gry Valen Pettersen (Urædd) 
 

Nord-Norsk Brytekomité 
Leder: Odin Risjord (Bodø AK) 
Medlem: Bjørn Nilsen (Kirkenes AK) 
Medlem: Dag-Egil Rugås (Fauske AK) 
 
Sanksjonskomité 
Leder: Vidar Jørgensen (Kolbotn IL) 
Medlem: Dag-Egil Rugås (Fauske AK) 
Medlem: Ina Sofie Brodahl (Sportsklubben 09) 
 
Valgkomité 
Leder: John Rusvik (Moss AK) 
Medlem: Rolf A. Røtnes (Kolbotn IL) 
Medlem: Anne Therese Eriksen (Vardø AK) 
Varamedlem: June Wahl (Snøgg BK) 
 

Styreoppnevnte utvalg 
 
Dommerkomiteen 
Leder: Hans Marius Meland (IF Tønsbergkameratene) 
Medlem: Ole Thommy Boine (BK Tana) 
Medlem: Thomas Hammer (Bodø BK)  
Medlem: Anne Lise Andersen (BK Atlas Fredrikstad) 
Medlem: John Erik Günter (IL Bratt) 
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Stevnesekretærkomitè 
Leder: Rita Boine (BK Tana) 
Medlem: Anette Kure (T&IL National) 
Medlem: Katrine Johnsen (Narvik AK) 

Komitè for de ikke olympiske grener - håndbak, sumo og sandbryting 
Leder: Rolf Røtnes (Kolbotn IL)     
Medlem: David Eilert Eilertsen (Fredrikstad HK) 
Medlem: Anders Grizzly Fægri (Lambertseter BK)  
Medlem: Tom Sandstad (Sportsklubben 09) 
Medlem: Britt Eli Pedersen (Stavanger BK) 
Medlem: Sigmund Widerberg (Oslo sumoklubb) 

 

Økonomi 
Resultatregnskapene viser at NBF gikk med et overskudd i 2019 på kr 241.852. og et 
overskudd i 2020 på kr. 2.199.222. Egenkapitalen ved utgangen av 2020 var på kr 
5.029.930.  
 
Inntekter 
Vi har de siste årene hatt en jevn inntektsøkning fra Norges idrettsforbund (NIF). 
Dette skyldes i hovedsak økte bevilgninger fra Norsk Tipping. Dette skyldes også at 
vi er blitt flere medlemmer og at vi scorer høyere på alle kravene som NIF stiller.  
  
Bidraget fra Olympiatoppen har også økt i denne perioden og var totalt 
på kr 3.057.835, i 2019 og kr 3.825.086 i 2020 (kr 1.050.000 i ekstra Covid 19 
støtte er tildelt i 2020 men regnskapsført på 2021). Summene inkluderer bruk av 
hoteldøgn på Olympiatoppen og stipend til utøvere. I tillegg kommer alle 
de menneskelige ressursene som de stiller opp med vederlagsfritt.   
  
NBF fikk i 2019 en ny støtte på kr 1.850.000 fra Sparebank stiftelsen DnB. Dette på 
toppen av støtte tildelt fra samme sted både i 2016 og i 2018. Støtten er blitt fordelt 
på 2020 og 2021 og er  
tildelt i forbindelse med et inkluderingsprosjekt i Oslo med VM som «katalysator».  
  
Sponsorinntektene i rene kroner har gått noe opp i perioden og kan tilskrives 
profesjonalisering av arbeidet som en synergi av VM Oslo 2021. Vi har også en 
betydelig inntekt/besparelse gjennom leveranser av produkter og tjenester 
fra samarbeidspartnere og sponsorer.  
  
Som i all annen barne- og ungdomsidrett er bruk av egenandeler en naturlig del av 
finansieringen av  
aktivitetene. Vi er imidlertid opptatt av å se på helheten slik at de totale kostnadene 
for den enkelte klubb eller utøver blir håndterbare.  
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Forbundskontoret  
NBF sin administrasjon har i perioden bestått av Generalsekretær (Morten 
Sandnæs), Sportssjef (Jacob Haug) til 31/12-2020 og utviklingskonsulent (Jon 
Isaksen). Hege Rokne i 40% åremålsstilling fra 1/7-2020 som ansvarlig i 
inkluderingsprosjektet. Erik Rønstad tiltrådte som sportsjef den 1/1-2021. VM Oslo 
2021 er organisert som et eget AS, heleid av NBF.  
  
Forbundskontoret har i perioden brukt mye tid på å håndtere Covid 19. Det er 
utviklet flere digitale kurs, ikke minst er det brukt en del tid på planlegging av VM i 
Oslo 2021. Nye klubber har og miljøer har startet opp til tross for diverse 
nedstengninger. Spesielt gledelig er det at vi gjennom målrettet arbeid i perioden, nå 
har fått i gang/restartet et brytemiljø/klubb i Bergen.  
  
Det ble startet et utviklingsprogram for kvinnelige klubbledere i 2019 og i skrivende 
stund har kull to i programmet blitt fullført. Programmet gjennomføres i samarbeid 
med Judoforbundet og Kampsportforbundet og har fått svært gode tilbakemeldinger. 
Det inviteres til deltagelse på nytt kull fra høsten 2021.  
  
Lederkurs for ungdom i forbindelse med VM Oslo 2021 er planlagt og vil 
gjennomføres vår/høst 2021  
  
Sportssjef har hatt hovedansvaret for all toppidrett i NBF. Det vises til egen rapport 
om dette.  
  
Styret er svært fornøyd med den administrative løsningen. Klubbene gir meget 
positive tilbakemeldinger på den service som forbundskontoret gir.  
  

Sportslig organisasjon   
I perioden 1.  oktober 2017 til 31/12-2020 har Jakob Haug vært sportssjef. Erik 
Rønstad ble ansatt som sportsjef i 2021. Lotta Anderson har 
i tingsperioden vært langslagstrener for kvinner, og Fritz Aanes som langslangstrener 
menn. Begge i 100 % stillinger. I tillegg hadde vi Eren Gjægtvik i en deltidsstilling 
som assistent på senior og som langslagstrener for ungdom og junior. I tillegg 
leies det inn ytterligere trenere etter behov.  
 
Covid 19 i 2020 har medført at aktiviteten for landslag og ikke minst mulighet for å 
konkurrere har vært helt annerledes og svært utfordrende. OL 2020 ble flyttet til 
2021 og det aller meste av stevner og mesterskap ble avlyst.  
 
Det ble levert flere gode resultater i perioden, med EM gull til Grace Bullen og Morten 
Thoresen i 2020 som høydepunktene.  
 
I 2019 og 2020 har organiseringen rundt landslagene vært den samme som for 
2018. Resultatene viser at det jobbes godt i bryte-Norge på mange nivåer. Medaljene 
tas både på dame- og herresiden. I perioden har vi også hatt mulighet til å benytte 
Petter Karlsen som trener. Både på ungdom og junior, samt at han hjelper til i 
sentraliseringen. På jentesiden har Gudrun Høie fått et større ansvar for Ungdom, 
slik at Lotta kan benytte mer av sin tid mot senior og junior. Fra 2019 har det vært et 
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eget tilpasset opplegg for Grace Bullen. Felix Baldauf har hatt tilpasset/privat satsing 
fra høsten 2020 og frem til OL kvalifiseringen i mai 2021.  
 

Medaljeoversikt 2019-2021

 

Samarbeidet med Olympiatoppen  
Samarbeidet med Olympiatoppen har i perioden vært tilfredsstillende. Olympiatoppen har gjennom 
hele perioden gitt økte tildelinger til NBF, men har også blitt utfordret på at bidragene burde vært på 
et enda høyere nivå. Samarbeidet i forhold til fag-personer og OLT-coach fungerer godt på noen 
områder og er litt mer utfordrende på andre. NBF er avhengig av tildelingene fra Olympiatoppen for 
å kunne drive sin toppidrettssatsning på det nivået den holder i dag.   
 

Brytestevner/norgesmesterskap   
Styret er opptatt av at brytestevner og spesielt norgesmesterskap skal være gode 
arrangementer.  Flere av våre grener har fått større oppmerksomhet de siste årene, noe som i tillegg 
gjenspeiles i medienes interesse. Vi har nå en gylden mulighet til å fylle denne interessen. Styret har 
sett at det kan være nødvendig å lage arrangementspakker som vil gjøre den enkelte arrangør godt 
rustet til å arrangere et godt brytestevne, og ikke minst norgesmesterskap.   
Styret vedtok i den forbindelse den 19. mai 2021 å investere ca. kr 300.000 til lysrigg og skjermer for 
utlån til våre tilsluttede klubber til bruk på stevner.  
 

Klubbene i NBF  
NBF har som ambisjon å vokse både i bredden og i toppen. Vekst i topp og bredde er nært 
sammenkoblet. Vi vil ikke få de topputøverne vi ønsker oss hvis vi ikke har gode klubber de kan vokse 
opp i. På den andre side trenger vi toppene også for å inspirere, rekruttere og til å skaffe 
sponsormidler.  
  
NBF har i denne tingperioden fått 7 nye klubber.  
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NBF får betydelig støtte for hvert nytt medlem. Det er den raskeste og enkleste veien til å styrke  
økonomien til NBF.  
  
Medlemstallene fra 2019 medførte at vi i nå er tre godkjente internasjonale grener som får 
internasjonalt grentilskudd vi NIF. Jobben fremover må være å forsterke trenden og 
medlemstallene slik at støtten beholdes i årene fremover. Totalt registrerte NBF 8.709 utøvere i 
rapporteringen (for 2019).   
  
Medlemstall siste fire år (vedlegg 1)  
  

Trenerutdanningen  
Trenerutdanningen har tidligere fått et stort løft. Hele trener 1 løpet ble revidert og det ble laget ett 
helt nytt trener 2 kurs med fokus på trenerrollen. Trenerkursene er nå laget som digitale kurs og ut 
fra påmeldingene ser det ut som at dette er veien å gå også når vi kommer tilbake i «normal» 
drift. Kursene er satt opp og påmeldingen ligger ute på https://minidrett.nif.no. NBF satser stort på å 
øke kompetansen ute i klubber og har en målsetning om å få flest mulig gjennom trenerkurs.  
Pr. i dag ser trenerløypa til NBF slik ut:  
 

 Trener 1           Tilbys hos NBF 
 Trener 2 
 Trener 3.          Gjennom Olympiatoppens topptrenerprogram 
 Trener 4 

 
Ledermøtene de siste årene har vært helt klare på at mangelen på trenere er en årsak som gjør at 
bryting ikke er en større idrett i Norge. Vi er på gang!  

Antidoping arbeidet  
NBF har blitt sertifisert Rent særforbund og holder årlige møter med Antidoping Norge. Det er 
utarbeidet en handlingsplan for antidoping, og informasjon om antidoping arbeidet er publisert på 
NBF sine nettsider. Antidoping Norge har vært til stede som foredragsholder på Kick-off.   

Dommere   
Styret konstaterer at modellen som ble lansert for noen år siden, hvor lederen 
av dommerkomiteen har resultat og budsjettansvar, fungerer godt. Spesielt har den nye 
utdanningsmodellen og den jobben som dommeransvarlig ved stevner har vært svært vellykket. En 
stor takk rettes til alle dommere som har gjort en svært viktig innsats de siste 2 årene.  
 

Ledermøter og Kick-off  
Forbundsstyret har i lang tid sett nødvendigheten med å involvere lederne i klubbene i NBFs drift.  
Dette har blitt gjort gjennom at det gjennomføres ledermøter hvert år uavhengig av om det er ting. 
Her har vi fått gode to-veis prosesser der vi sammen har diskutert hvordan vi håndtere de aktuelle  
problemstillingene som bryte Norge står ovenfor. Vi ser at flere og flere klubber erfarer at disse  
ledermøtene er viktig og at de får en reell påvirkning på utviklingen.   
  
De siste årene har ledermøte og kickoff for trenere vært avholdt samme tid og sted på høsten. Deler 
av helgen har da vært avholdt samlet mens deler har vært hver for seg. Kickoff har hatt fokus på det 
sportslige mens ledersamlingen har mer fokus på klubbutvikling og administrasjon. Vi ønsket at 
hele brytemiljøet skulle samles denne helgen, derfor var også dommersamlingen lagt til samme sted 
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og helg. I 2020 ønsket vi et større fokus også på å hedre trenere, klubber og ildsjeler, samt få til 
en god sosial samling for brytefamilien. Dette ble gjort gjennom en bankett lørdag 
under kickoff. Vinnere av priser var: Årets ildsjel – Petter Ullrich Gade, Årets trener – Lisa Schei-
Blikeng, Årets arrangør – Fauske AK, Årets klubb – Skedsmo BK  
  

Representasjon og utmerkelser  
Presidenten/visepresidenten har deltatt på NIFs ledermøter, dialogmøter og ting. Presidenten møter 
fast i Særforbundenes forening (SFF). Generalsekretæren møter fast i generalsekretærforum i regi av 
SFF. Presidenten, generalsekretær og sportsjef har deltatt i de halvårlige nordiske ledermøtene.  
  
Følgende personer har mottatt utmerkelser i tingperioden.  
  

Geir Larsen  Urædd  Diplom  2019  
Leif Johansen  Bodø Bk  Diplom  2019  
Joakim Iversen  IL Braatt  Diplom  2019  
Eren Gjæktvik  IL Braatt  Diplom  2019  
Jørgen Johansson  Sp. 09   Diplom og Fortjenestemedalje  2019  
Bernt Pedersen  Sp. 09  Fortjenestemedalje   2019  
Gunnar Sundsfjord  Bodø BK  Diplom  2019  
Rolf Røtnes  Kolbotn IL  Diplom og Fortjenestemedalje  2019  
Ronny Sigde  Ski BK  Fortjenestemedalje  2020   
Roger Pettersen  Bodø BK  Diplom   2020  

  
  

Senior VM Oslo 2021  
NBF har påtatt seg å arrangere VM i bryting for seniorer i oktober 2021. Arrangementet har 
mottatt støtte fra både KUD og Oslo kommune. I skrivende stund er planleggingen godt i rute. Den 
store utfordringen er Covid 19 og hvordan dette kan eller vil påvirke gjennomføring. Vi vet vi kan 
arrangere et godt stevne, men vi er helt avhengig av økonomisk kontroll slik at ikke forbundets 
økonomi blir belastet. Et godt samarbeid med KUD er helt avgjørende, slik at økte kostnader eller 
bortfall av inntekter kan dekkes inn gjennom offentlige støtteordninger. I motsatt fall må en på et 
tidspunkt si fra seg arrangementet.  
  

Pandemi  
Den pågående pandemien har skapt store utfordringer for Norsk bryting på lik linje med all idrett og 
kultur i Norge, og verden for øvrig. Store deler av landet har vært nedstengt i lange perioder. Dette 
har medført lavere rekruttering og påført oss lavere medlemstall. Det arbeides med en rekrutterings 
komite for å kunne hjelpe klubbene når pandemien brennes ut.  
Den Norske modellen under pandemien har også påvirket vår landslagsaktivitet dramatisk 
og reduserte våre OL muligheter betydelig.  
  

Grappling  
I perioden er Grappling tatt opp som ny gren i NBF.   
  



13 
 

Utsiktene fremover  
Utsiktene fremover for NBF er svært lovende. Fortsetter vi på den linjen som nå er fulgt de siste 
årene vil vi fortsette å vinne internasjonale medaljer samt øke antall klubber og utøvere.  
  
Bryting har potensiale til å bli betydelig større enn det er i dag. Da må vi satse gjennom klubbene og  
sørge for å beholde flere utøvere i alderen 13 – 19 år. Dette krever at vi må lykkes i å skape en kultur 
der det også legges til rette for dem som ikke satser mot medaljene.  
  
 
Ørjan Wenberg   Kjell Karlsen                        Britt Eli Pedersen 
President                                    Visepresident         Styremedlem 
 
 
 
Kristina Ness                             David Eilertsen                     Morten Sandnæs   
Styremedlem                          Styremedlem                Generalsekretær 
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Beretning fra styreoppnevnte utvalg 
 

Beretning – Komiteen for ikke-olympiske brytestiler 

Komiteen for ikke olympiske brytestiler ble nedsatt av Forbundsstyret i Norges 
Bryteforbund på første styremøte etter brytetinget i 2019. Komiteen hadde sitt første 
møte i tingperioden 20. august 2019.   

Komiteen skal bidra til å skape mer trykk på rekruttering og vekst i de ikke-olympiske 
stilartene, samt bidra til å utnytte synergier knyttet til arrangementer og annen 
organisering.  

Komiteen hadde ved oppnevning følgende sammensetning:  

Rolf A. Røtnes Leder, Kolbotn IL 
David Eilert Eilertsen Medlem, hovedansvar håndbak, Fredrikstad Håndbakklubb 
Cecilie Raasok Medlem, hovedansvar håndbak, Gjerdrum Håndbakklubb 
Britt Eli Pedersen Medlem, hovedansvar sandbryting, Stavanger bryteklubb 
John Harald Foss 
Fjeldbu 

Medlem, hovedansvar sandbryting, Kolbotn IL 

Anders Grizzly Fægri Medlem, hovedansvar sumo, Sportsklubben 09 
Tom Sandstad Medlem, hovedansvar sumo, Sportsklubben 09 
Sigmund R. 
Widerberg 

Medlem, hovedansvar kommunikasjon, Kolbotn IL 

  

Jon Frederik Isaksen fra administrasjonen i NBF har også deltatt på møtene. 

Cecilie Raasok og John Harald Foss Fjeldbu deltok høsten 2019, men kunne ikke 
fortsette i komiteen av ressursmessige grunner. 

Komiteen har avholdt 12 styremøter. 

På grunn av corona-situasjonen rapporterer vi aktivitet for alle grenene samlet. 

Internasjonale stevner og NM 2019 var avviklet for ny komiteperiode startet. 

Høsten 2019 gikk med til å planlegge bl.a.:  

 deltagelse på verdens kuleste dag (stor oppslutning om sumo- og håndbak-
aktiviteter). 

 Deltakelse på internasjonalt sandbrytingsstevne i Helles. 
 Deltakelse på EM i sumo for juniorer i Ungarn. Ingen medaljer, men gode 

forberedelse og innsats. 
 Stor tropp til VM i sumo i Osaka i Japan 13. oktober. Ni norske deltagere og to 

ledere. Fem av ni klarte kampseire, men ingen medaljer på det norske laget. 
Rikke Juell Bugge (65kg) og Pernille Rojahn Oddlien (73kg) kom lengst og 
brøt seg til bronsefinale, men tapte disse. Deltagelsen ble like fullt 
oppsummert som god innsats av et rekordstort norsk lag. 
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 Norges cup i håndbak ble i stor grad planlagt og gjennomført uten komiteens 
direkte innsats, men komiteen ble løpende informert om aktivitetene. Norges 
cup i håndbak har blitt en stor suksess for håndbak og eksempel til 
etterfølgelse for andre grener.  

2020 startet med planlegging av aktiviteter, samlinger og NM for alle grener.   

På slutten av februar 2020 deltok tre utøvere på en ukes treningssamling på det 
japanske sumo universitet, i samarbeid med det japanske sumo forbundet. Tanken 
var å benytte disse til instruksjoner inne sumo for alle klubber som ønsket ekstra 
treningsinstruksjoner.  

12 mars stengte Norge ned. Møtene deretter har handlet om hva som er mulig å få til 
i henhold til smittevern tiltakene. Håndbakklubber har klart å drive styrketreninger. I 
sumo har treningene foregått med en meters avstand, samt på zoom. 

 Innen sandbryting har det vært vanskelig å arrangere noe. For å forberede en god 
oppstart når smitteverntiltakene tillater, har NBF ved komiteen engasjert Ali Rahimi 
som kombinert trener for sandbryting og fristil herrer.  

På tampen av tingperioden, ser det ut til at vi på ny kan skape aktivitet og 
rekruttering. 

  

På vegne av Komiteen for ikke-olympiske stilarter 

 
Leder 

 Bilde fra VM i Osaka 13. oktober 2019 
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NBFs stevnesekretærkomitès beretning 2019-2021 

Stevnesekretærkomiteen ble av forbundsstyret valgt den 27.09.2019.  
Leder: Rita Boine  
Medlemmer: Anette Kure og Katrine Johnsen.   
Forbundsstyret valgte ikke sekretær særskilt. 
 
Komiteen har hatt ett digitalt møte i februar 2020. Ellers har medlemmene hatt 
kontakt pr. telefon og e-post. 
 
Komiteen har fulgt opp arbeidet som tidligere er gjort av leder, for å lage et system 
for å innhente stevnesekretærer til stevner hvor klubbene ikke har egne 
stevnesekretærer. 
 
Komiteen kom fram til følgende krav til autorisasjon av stevnesekretær:  
En stevnesekretær må har deltatt på stevnesekretærkurs trinn I, II og III og i tillegg 
selvstendig (vært ansvarlig stevnesekretær) ha kjørt 6 brytestevner. For å beholde 
autoriseringen må denne kjøre 2 stevner i året. Stevnearrangør bekrefter 
oppdraget på samme måte som for dommere.  
 
Komiteen minner om at særkretsene velger stevnesekretærkontakt på sine årsmøter. 
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I februar 2020 ble Norge rammet av pandemi, og det ble da ikke avholdt 
brytestevner. Det har heller ikke vært mulig å avholde stevnesekretærkurs, da 
kursets form er avhengig av fysisk deltakelse. 
 
 
På vegne av stevnesekretærkomiteen 
Rita Boine 
 
 
NBFs dommerkomitè sin beretning for 2019-2021 

 
I perioden 2019 til 2021 har NBFs dommerkomite bestått av; Leder: Hans-Marius 
Enoksen Meland fra Tønsbergkameratene Sekretær: Thomas Hammer fra Bodø 
Bryteklubb 

Medlem: Anne-Lise Andresen fra Fredrikstad Bryteklubb Atlas Medlem: John-Erik 
Günther fra Idrettslaget Braatt 

Medlem: Ole Thommy Boine fra Tana Bryteklubb 

Hans-Marius Meland har også hatt verv som varamedlem i NBF sitt styre i denne 
perioden. Komiteen har igjennom perioden hatt noen møter ifm stevner, noen 
selvstendige dommerkomite møter både fysisk og via telefon, samt 
mailkorrespondanse. Dommerkomiteen har underveis i perioden rapportert til NBF sitt 
styre. 

Arbeidet har blant annet vært å fordele stevner til Dommeransvarlige, sette opp forslag 
og foreslå reiseaktivitet for de Internasjonale dommerne, planlegge og gjennomføre 
forskjellig kursaktivitet fra kretsdommerkurs og Forbundsdommer kurs til Kickoff. 
Herunder kommer også dette med å produsere kursmateriale og holde UWW sine 
regler tilgjengelig på Norsk. Dommerkomiteen holder også kontakt med de aller fleste 
av våre dommere, disse veiledes og vurderes, grader settes og justeres. 

Dommeransvarlig i kretsene våre 

Finnmark: Ole Thommy Boine [Tana], Norland/Troms: Thomas Hammer [Bodø] 
Trøndelag: (Midlertidig) John-Erik Günther [Braatt], Møre/Romsdal: John-Erik 
Günther [Braatt] Telemark: (Midlertidig) Hans-Marius Meland [TK], Vestfold: Hans-
Marius Meland [TK] Oslo/Akershus: Bjørn Terje Pedersen [Skedsmo], Østfold: 
Anne-Lise Andresen [Atlas]  
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Dommere ved Fredriksten Cup 2020 

  

Internasjonal aktivitet 

NBF sine internasjonale dommere følger landslagenes aktivitet og det gjorde at 
aktiviteten i 2019-2020 var høy. Vi har 8 Internasjonale dommere (2stk kat-1S, 3stk 
kat-1, 2stk kat-2 og 1stk kat-3) som fordeler reiseaktiviteten seg imellom. Det at Norge 
nå har to dommere med høyeste kategori er helt utrolig og vi håper at begge får 
muligheten til å dømme på hjemmebane i 2021. 

 Et navn må dog nevnes spesielt; Kristina Ness, Norges første Internasjonale 
kvinnelige toppdommer, som nå også har kvalifisert seg og blitt tatt ut til å dømme i de 
Olympiske Leker. Vi gratulerer! 

Nasjonal aktivitet 

I periodens første år var det mye god aktivitet, og det var mye positivt å spore på 
dommersiden, spesielt når det kommer til rekrutering av kretsdommere og kursing av 
disse. Antall aktive Forbundsdommere er i skrivende stund 33stk (11stk kat-3, 7stk kat-
2, 7stk kat-1 samt de 8 internasjonale). 

Mange kretsdommerkurs har blitt avholdt i regi av både Dommerkomiteen og kretsene, 
svært mange har fått sin første dommerutdanning, og arbeidet står nå for dør for å 
sikre at disse tar steget opp som Forbundsdommere. Her må spesielt samarbeidet 
mellom kretsene i Østfold og Oslo/Akershus berømmes for deres pågående initiativ for 
å utdanne og veilede mange dommere. Utfordringen ligger dog i å få alle disse 
nyutdannede kretsdommerne til å bli en del av den massen dommere som stabilt 
dukker opp på alle stevner i hele Norge. 
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Dommerkomiteen avholder fast dommerkurs for de forskjellige kategoriene på 
mesterskap og større stevner. Oppfølgingen og veiledning av de forskjellige 
dommeren er en ting som har kommet for å bli, og miljøet blant dommerne er meget 
bra, noe som bidrar sterkt til både utvikling av den enkelte og at de fortsetter som 
dommer. 

 Kickoff 2019 ble gjennomført på Sørmarka Konferansehotell, og ble en helt unik 
teambuilding som vi så absolutt burde gjennomføre flere ganger, her ble det i tillegg til 
masse faglig innhold, de rammene som trengtes for at dommerne skulle kunne komme 
litt tettere på hverandre. En slik teambuilding må en forsøke å gjennomføre hvert år. 

Kickoff 2020 ble gjennomført sammen med NBF sin kickoff og førte til at dommerne 
var med på samme arena som klubbledere og trenere. Arrangementet ble også 
streamet slik at de som ikke kunne delta fysisk kunne være delvis med på enkelte 
økter. Det er et ønske om at en i årene som kommer også kan få gjennomført noen 
flere mindre samlinger for å ivareta det sosiale når en møtes ved stevner. 

Under Banketten på lørdagen ble også Herdsnålen i gull gitt til Bernt Pedersen som 
har vært Forbundsdommer siden 1984. 

Pandemi 
Som resten av bryte Norge så har dommerne vært påvirket av pandemien, dog har de 
i liten grad hatt muligheten til å øve sammen med klubben, og når vi drar i gang igjen 
etter sommeren vil det være mange av dem som ikke har dømt på halvannet år. Noen 
av de Internasjonale har dømt ved noen treningssamlinger og Internasjonalt, og der 
har vi fått testet litt forskjellige regler med f.eks å holde avstand, vaske ned bord/spaker 
ved bytte av dommere, maske/visir osv. Disse tilpasningene medfører litt ekstra arbeid 
og føles litt uvant (f.eks ikke hilse på utøverne), men er fult gjennomførbart og 
naturligvis nødvendige. 

Utfordringen med store stevner 

For å kunne sørge for kontinuerlig drift ved en matte med mulighet for innbytte ved 
pauser eller tilhørighet til klubb, trenger en ved kortere stevner å ha kun en ekstra 
dommer pr matte, og ved lengre stevner trenger en gjerne å ha to som kan byttes 
inn. Siden det totale antall dommere i Norge er lavt så må vi ha alle med på store 
stevner, og vi er jo spred over det ganske land, så her er det mye arbeid med å få 
alle disse samlet. Vi er også avhengig av at klubber som selv ikke deltar på stevner 
stiller med en eller flere dommere. 

Spesielt ved en del av de store stevnene der vi trenger å ha mange 
Forbundsdommere har vi dessverre opplevd at vi ikke klarer å ha tilstrekkelig antall. 
Det at vi har en Dommeransvarlig som planlegger i flere måneder før disse stevnene, 
gjør at det er noe bedre, men vi har fremdeles langt igjen før vi med enkelhet kan 
samle 30+ Norske Forbundsdommere ved et stevne. Der har vi således vært heldig 
som har fått låne kollegaer fra Sverige, noe vi må fortsette med i tiden som kommer. 
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Dommere ved Kolbotn Cup 2019 

 

Utfordringer og ros 

Vi har dessverre fremdeles store og erfarne klubber som står uten Forbundsdommer, 
noe som gjør at det begynner å bli vanskelig å få gjennomført større stevner med høy 
kvalitet. Det er mange tilgjengelige kurs og et ekstra grep i klubben må til for å både 
rekruttere disse dommerne og for å ha viljen til å sende dem på nasjonale stevner. 

En ekstra takk bør gis til klubber som har flere dommere (ikke kun den ene det er 
krav om) og som sender dem på reiser, slike som for eksempel Bodø Bryteklubb og 
Oslo Bryteklubb, og som gjør at vi har unngått store problemer ved flere stevner. 
Disse viser at det er mulig å ha flere aktive dommere i en og samme klubb. 

 Vi gleder oss til å snart komme i gang igjen!  

 

På vegne av dommerkomiteen 

Hans-Marius Meland 
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Beretninger fra tingvalgte komiteer 
 

NBFs Komite for Lov- og appellsaker 2019-2021 

Komiteen har bestått av følgende personer: 
Leder: Ove Gundersen, Kolbotn IL 
Medlem: Anette Kure, Turn & IL National 
Medlem: Stine Christensen, Torp IF 
Medlem: Bernt Thoresen, Kristiansand BK 
Medlem: Stein Bækkelund; Molde AK 
Vara: Jørgen Johansson, Sp.09 
Vara: Bjørn Korsnes, Ålesund BK 

Komiteen har i perioden ikke mottatt noen saker til behandling. 

På vegne av Lov- og appellkomiteen 

Ove Gundersen 

 

Rapport fra Sanksjonskomite 2019 – 2021 

Vidar Jørgensen Leder Kolbotn IL     

Dag Rugås Medlem Fauske AK   

Ina Sofie Brodahl Medlem Sportsklubben 09   

Komiteen har i perioden ikke mottatt noen saker til behandling. 

På vegne av Sanksjonskomiteen 

Vidar Jørgensen 

 

Beretning fra Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteens beretning for regnskaps perioden 2019. 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid. 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIF's lov § 2-12 er å føre tilsyn med NBF ' s 
økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at NBF's midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner 
er i samsvar med lov og beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre 
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forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt utrykk for NBF' s drift og finansielle stilling. 
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NBF\s finansielle 
stilling og drift. 

Kontrollkomiteen har ikke gjennomført møter i in nåværende periode. Komiteens 
medlemmer har fått tilgang på nødvendig dokumentasjon/ årsregnskap fra NBF's 
administrasjon. 

Kontrollkomiteens bemerkning til regnskapet. 

Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til Årsregnskapet for 2019. 

Kontrollkomiteens vurdering av NBFs stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteen vurderer den finansielle stillingen som god og basert på sunn drift 
og økonomisk kontroll. 

 

Ole-Willy Molnes   Anne-Lise Andersen     Knut 
Johannessen 

Oslo 9-9-2020  

 

Kontrollkomiteens beretning for 2020.  

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid. 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIF`s lov § 2-12 er å føre tilsyn med NBF`s 
økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at NBF`s midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner 
er i samsvar med lov og beslutninger fattet av tinget. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er 
hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt utrykk for NBF`s drift og finansielle stilling. 
Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NBF\s finansielle 
stilling og drift. 
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Kontrollkomiteen har fått tilgang på styrereferater, styrets økonomiske beretning, 
resultatregnskap, balanse og noter. Revisjonsberetningen for 2020 var ikke på plass 
når denne rapporten ble skrevet. 

Kontrollkomiteens bemerkning til regnskapet. 

Kontroll komiteens medlemmer har fått oversendt styrereferater og årsregnskap 
2020. 

Kontrollkomiteens beretning for 2019 er vedlagt som en del av tingperioden 2019-
2020. 

Kontrollkomiteens vurdering av NBF\s stilling, forvaltning og drift. 

Styrets referater gir et godt innblikk i styrets arbeid og framdrift. Styrets arbeid er godt 
gjennomført og i tråd med forbundets vedtekter. De har god økonomistyring og 
økonomi rapportering. Det sportslige opplegget er i 2020 kraftig påvirket av Covid 
men forbundet har gjennomført aktiviteter i henhold til gjeldende regelverk. 

Som nevnt så er ikke revisors beretning for 2020 klar og fremlagt for kontrollkomiteen 
i skrivende stund. Vi velger allikevel å kommentere regnskapet basert på det 
forelagte forslag. Kontrollkomiteen bemerker at forbundets økonomi er robust og 
ryddig. Det er god kontroll på utgifts og inntekts siden og styret leverer et godt 
resultat som trygger forbundets økonomi og gir handlingsrom i tiden som kommer. 
Kontrollkomiteen har ingen kommentarer. 

Kontrollkomiteen ønsker å berømme forbundsstyret for god drift og solid 
økonomistyring i en periode hvor pandemi har skapt en del nye utfordringer i forhold 
gjennomføring av forbundets arbeidsoppgaver. 

______________   ________________  _______________ 

Ole-Willy Molnes   Anne-Lise Andersen  Knut Johannessen 

Nittedal 24-05-2021 

 

Rapport fra Nord-Norsk Brytekomite  
Periode: 2019-2021 
 
Komitemedlemmer i perioden: 

Leder:    Odin Risjord  
Medlem: Dag Rugås 
Medlem: Bjørn Nilsen 
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 Aktiviteter i perioden: 

Det ble avviklet ledermøter med Nord-Norske klubber under NNM 2019 i Mehamn.  
Agenda for NNM-møte ble tilsendt klubbene i forkant og ditto foreligger referat fra 
ledermøte 2019. Komiteen fokuserer fortsatt på prestisjen det skal være å arrangere 
et godt deltakende mesterskap i funksjonelle og trivelige lokaliteter for å gi brytere og 
publikum en spennende opplevelse. Som tradisjon gir NNBK en objektiv vurdering 
med «ris og ros» av arrangementet som vi mener både arrangørklubb og de 
deltagerne setter pris på. Plassering i NNM og etterfølgende mesterskap er 
hovedgrunnlag for uttak Barents Games i aldersgruppen 14-25 år GR og fristil.. 
Komiteen legger vekt på å involvere den enkelte klubb til å skape interesse og gehør 
for uttak og deltakelse i konkurranser og treningssamlinger i Barentsregionen. 
Minimum et medlem fra Nord-Norsk Brytekomite er derfor til stede på alle nasjonale 
mesterskap for å vurdere prestasjonene mht. uttak.  

Komiteen er av den oppfatning at Nord-Norske klubber har vist økt interesse for 
aktiviteter i Barents sammenheng.  I 2018 besluttet kalottkomiten å flytte bryting til 
Barents Summer Games.   

I perioden er følgende aktiviteter avviklet. 

 NNM Mehamn, 2019 02 09. 
 Barents Summer Games (BSG) 2019 Murmansk 31.8-02.09.  
 NNM 2020 avlyst pga korona 
 Barents Summer Games (BSG) 2021 avlyst pga korona 
 Treningssamlinger – ingen aktivitet i perioden. 

Forslag til komitemedlemmer for perioden 2021-2023. 

På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært avviklet ledermøte i 2020 og hittil i 
2021. NNBK valgte derfor å sende mail til alle klubbene hvor det ble meddelt at 
komitemedlemmene stilte seg villig til ny periode. Klubbene ga komiteen ny tillitt.  

Følgende medlemmer til Nord-Norsk brytekomite foreslåes valgt av NBF ting 2021: 

Leder: Odin Risjord. Medlem: Dag Rugås. Medlem: Bjørn Nilsen 

 

Bodø, den 27. mai 2021 

For Nord-Norsk Brytekomite 
Odin Risjord 
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Årsregnskap for 2019 og 2020 
Revidert årsregnskap 2019 (vedlegg 2) 

Revidert årsregnskap for 2020 deles ut i forkant av eller på tinget. 

Behandle forslag og saker 
Forslag til NBFs lov og Nasjonale tilleggsbestemmelse (vedlegg 3) 

Innkomne saker (vedlegg 4) 

Fastsette kontingent og avgifter 
Styret i Norges Bryteforbund foreslår å holde klubbkontingenten for neste tingperiode 
uforandret på kr 5000 pr. tilsluttet klubb/lag. 

Langtidsplan og langtidsbudsjett 
Langtidsplan (Vedlegg 5) 

Langtidsbudsjett (vedlegg 6) 

Tilsetting av revisor 
Styret i Norges Bryteforbund tilrår at styret bruker BDO (vår nåværende revisor) i 
neste ting-periode. Honoraret dekkes etter regning. 

Valg 
Valgkomiteens innstilling (Vedlegg 7) 
 
Styrets innstilling valgkomite deles ut på tinget 
 
                                                                              

 Vedlegg:  

Vedlegg 1: Medlemstall siste fire år (per 28/5-19) 

Vedlegg 2: Årsregnskap for 2019  

Vedlegg 3: Forslag til NBFs lov og Nasjonale tilleggsbestemmelser 

Vedlegg 4: Innkomne saker 

Vedlegg 5: Langtidsplan 

Vedlegg 6: Langtidsbudsjett 

Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling 


