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Det fremmes forslag til endringer i NBFs lov og Nasjonale tilleggsbestemmelse. Vedtak følges opp
med nødvendige endringer i NBFs lov og nasjonale tilleggsbestemmelse.

NBFs lov
1. NBFs lov § 14 Forbundstinget
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD
(1) Norges Bryteforbund høyeste myndighet
er brytetinget som avholdes annethvert år
innen utgangen av juni måned.

NY ORDLYD
(1) Norges Bryteforbunds høyeste
myndighet er brytetinget som avholdes
annet hvert år, innen utgangen av juni
måned i partallsår.

Det foreslås at neste bryteting blir i 2022 og etter dette annet hvert år.
Begrunnelse: NIF har i mai 2019 vedtatt å ha idrettsting annethvert år og ikke hvert fjerde år
som tidligere. Forbundsstyret mener at det vil være hensiktsmessig å ha bryteting de årene
det ikke er idrettsting, også med tanke på endringer i vedtektene samt eventuelle andre
endringer som skal vedtas av brytetinget i etterkant. Det å ha bryteting i partallsår vil også
harmonere bedre i forhold il OL syklusene som det i stor grad jobbes mot.
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget vedtas.

2. NBFs lov § 17 nr 14. bokstav a, - Forbundstinget
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD
a)
President og visepresident
3 styremedlemmer og 2
varamedlemmer

NY ORDLYD
(a)
President og visepresident
4 styremedlemmer og 2
varamedlemmer

Begrunnelse: Endringer i NBFs lov fremgår det at styret skal ha minst ett styremedlem som
på valgtidspunktet var under 26 år. Forbundsstyret ønsker i den forbindelse å øke antall
styremedlemmer slik at styret består til sammen av 6 styremedlemmer, og to
varamedlemmer.
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget vedtas.
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Nasjonale tilleggsbestemmelse
Det foreligger to forslag til endring av § 1 annet ledd – lisens (forslag 1 og 2)

1. § 1 annet ledd - Lisens
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD § 1

NY ORDLYD § 1

Alle brytere f.o.m det året de fyller 13 år skal
være utstyrt med gyldig lisens med
forsikringsdekning i henhold til gjeldende
standard og dokumentasjon.

Alle brytere f.o.m det året de fyller 13 år skal
være utstyrt med gyldig lisens med
forsikringsdekning i henhold til gjeldende
standard og dokumentasjon.

Utøvere under 13 år må ha betalt NBF

kontingent hver sesong.

Begrunnelse:
Medlemsregistreringen må skje gjennom godkjent medlemssystem i NIF. Påmelding til
stevner vil hente data herfra og en vil ikke kunne delta på stevne uten å være registrert som
medlem i NBF (via klubb). Tidligere har krav om kontingent for de under 13 år vært et
argument for å ha kontroll på medlemskap. Dette vil fremover ikke være like aktuelt og det
er derfor ikke behov for at de under 13 år betaler ekstra kontingent til NBF for medlemskap.
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget vedtas.

2. § 1 annet ledd - Lisens
Forslagsstiller: Brytegruppa Kolbotn IL
Forslag:
EKSISTERENDE ORDLYD § 1

NY ORDLYD § 1

Alle brytere f.o.m det året de fyller 13 år skal
være utstyrt med gyldig lisens med
forsikringsdekning i henhold til gjeldende
standard og dokumentasjon.

Alle brytere f.o.m det året de fyller 13 år skal
være utstyrt med gyldig lisens med
forsikringsdekning i henhold til gjeldende
standard og dokumentasjon.

Utøvere under 13 år må ha betalt NBF

kontingent hver sesong.
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Utøvere fra det året de fyller 11 tilbys
brytelisens hvis de ønsker.

Begrunnelse:
Ulemper ved dagens praksis, sett fra Brytegruppa Kolbotn IL:
 Det gir et stadig tilbakevendende forklaringsproblem å skulle fortelle foreldre at de
må betale ytterligere avgift uten at foreldre opplever at de får noe igjen. Alle barn er
forsikret gjennom NIF frem til fylte 13 år i hht barneidrettsbestemmelsene, i
motsetning til de over 13. Dermed fremstår det som uklart hva foreldre til barn
under 13 betaler for.
 Det virker urimelig å kreve brytelisens for alle våre medlemmer f.o.m bryteskole og
det virker uklart hvor grensen går i praksis. Vi har barn under 13 som trener bryting
som en sideaktivitet ved siden av annen sport, og som ikke er interessert i å
konkurrere i bryting. Vi har også mange som prøver på bryting, men som så slutter
før året er omme. Det virker urimelig å kreve lisens av disse.
 Våre oppmenn får i oppgave å følge opp at alle barna har lisens, spesielt i forkant av
stevner, noe som gir mye ekstra arbeid. Det at noen starter og slutter iløpet av
samme år gjør arbeidet med åha oversikt og kreve inn lisens ytterligere krevende.
 Barneidrettsbestemmelsene og Kolbotn IL sin lov peker på at breddeidrett for barn
skal ha så lav kostnad som mulig for å inkludere flest mulig, så tidlig som mulig og så
lenge som mulig.
Forslag til ny praksis:
 Utøvere i bryteskole/knøtt får ikke lov å kjøpe brytelisens gjennom NBF. Det er ikke
påkrevd lisens for å konkurrere i Norge.
 Utøvere i GP12 blir tilbudt muligheten å kjøpe brytelisens gjennom NBF, men det er
ikke påkrevd for å konkurrere i Norge.
 Utøvere 13 og eldre er påkrevd å ha brytelisens gjennom NBF. Det er påkrevd lisens
for å konkurrere i Norge.
Fordeler ved foreslått praksis:
 Utøvere i bryteskole/knøtt er fremdeles forsikret gjennom NIF.
 Utøvere i GP12 har anledning til å kjøpe lisens gjennom NBF individuelt, hvis de har
ønske om å konkurrere i utlandet (f.eks Sverige). De er likevel ikke pålagt å gjøre det
om de ikke ønsker konkurrere i utlandet.
 Utøvere 13 og eldre blir forsikret gjennom NBF fordi de må ha lisens.
 Opplegget blir enklere å forklare til foreldre, og er enklere å "selge".
Forslag til vedtak:
Vi foreslår at brytere fra det året de fyller 13 år må ha brytelisens, mens brytere fra det året
de fyller 11 tilbys brytelisens hvis de ønsker. Yngre brytere tilbys ikke lengre muligheten til å
ha lisens.
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Forslag 3, 4 (siste avsnitt) og 5 behandles sammen.
3. § 14 Bestemmelser for utdanning og autorisasjon av dommere
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
EKSISTERENDE ORDLYD § 14 siste ledd
(..)NBFs autoriserte dommere har fri adgang til
alle stevner arrangert av NBF eller dets
tilsluttede organisasjoner ved fremvisning av
gyldig lisens

NY ORDLYD § 14 siste ledd
(..)NBFs autoriserte dommere fri adgang til alle
stevner arrangert av NBF.
For EM, VM og OL-kvalifiseringer arrangert av
NBF eller dets tilsluttede organisasjoner gjelder
den frie adgangen for en valgfri stevnedag. Det
utstedes adgangstegn.

Begrunnelse:
Ordlyden i siste ledd er noe uklar og tolkes ulikt.
Forbundsstyret er opptatt at vedtatt budsjett blir brukt på utøvere. Ved ulik tolking av
bestemmelsen kan dette utløse stor kostnader for NBF. Styret ser viktigheten av at
ordlyden presiseres.
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget vedtas

4. § 15 NBFs stevnesekretærkomite
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
EKSISTERENDE ORDLYD § 15
NBFs stevnesekretærkomié:

NY ORDLYD § 15
NBFs stevnesekretærkomié:

NBFs stevnesekretærkomité oppnevnes av
forbundsstyret for 2 år av gangen og skal bestå
av 3 medlemmer:
• Leder
• Sekretær
• Medlem
Komiteen har ansvaret for utdanning av
stevnesekretærer. Komiteen tilknytter seg en
stevnesekretærkontakt i hver krets i samarbeid
med kretsstyrene.

NBFs stevnesekretærkomité oppnevnes av
forbundsstyret for 2 år av gangen og skal bestå
av 3 medlemmer:
• Leder
• Sekretær
• Medlem
Komiteen har ansvaret for utdanning av
stevnesekretærer. Komiteen tilknytter seg en
stevnesekretærkontakt i hver krets i samarbeid
med kretsstyrene.

Komiteen har ansvaret for å lage ett system for
å autorisere stevnesekretærer og ta ut disse til
norske mesterskap.

Komiteen har ansvaret for å lage ett system for
å autorisere stevnesekretærer og ta ut disse til
norske mesterskap.

Kretsens stevnesekretæransvarlig:
Innen hver krets oppnevner kretsstyret en
stevnesekretæransvarlig. Denne oppnevnes for
2 år av gangen og må som ett minimum ha
gjennomført ett stevnesekretær kurs.

Autorisering:
En stevnesekretær må selvstendig ha kjørt
minst 6 brytestevner og ha gjennomført
grunnkurs (trinn 1), stevneprogramkurs (trinn
2). For å beholde autorisasjonen må denne
kjøre minst 1 stevne i året. Stevnearrangør
bekrefter oppdraget.
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NBFs autoriserte stevnesekretærer har fri
adgang til alle stevner arrangert av NBF eller
dets tilsluttede organisasjoner

Kretsens stevnesekretæransvarlig:
Innen hver krets oppnevner kretsstyret en
stevnesekretæransvarlig. Denne oppnevnes for
2 år av gangen og må som ett minimum ha
gjennomført ett stevnesekretær kurs.
NBFs autoriserte stevnesekretærer har fri
adgang til alle stevner arrangert av NBF.
For EM, VM og OL-kvalifiseringer arrangert av
NBF eller dets tilsluttede organisasjoner gjelder
den frie adgangen for en valgfri stevnedag. Det
utstedes adgangstegn.

Begrunnelse:
1. Autorisering: Det er viktig å presisere hvilke kvalifikasjoner som kreves for å bli autorisert
stevnesekretær.
2. Ordlyden i siste ledd er noe uklar og tolkes ulikt.
Forbundsstyret er opptatt at vedtatt budsjett blir brukt på utøvere. Ved ulik tolking
av bestemmelsen kan dette utløse stor kostnader for NBF. Styret ser viktigheten av
at ordlyden presiseres.
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget i bestemmelsen
vedtas

5. § 23 Bestemmelser for NBFs fortjenestemedalje og diplom
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
EKSISTERENDE ORDLYD § 23
NBFs fortjenestemedalje:
Fortjenestemedaljen består av forbundets
merke i forgylt sølv med ekekrans på bånd.

NY ORDLYD § 23
NBFs fortjenestemedalje:
Fortjenestemedaljen består av forbundets
merke i forgylt sølv med ekekrans på bånd.

Den kan tildeles personer som ved mangeårig
uegennyttig og gagnlig virksomhet for norsk
bryting har gjort seg særlig fortjent hertil.
Denne medaljen er forbundets høyeste
utmerkelse.

Den kan tildeles personer som ved mangeårig
uegennyttig og gagnlig virksomhet for norsk
bryting har gjort seg særlig fortjent hertil.
Denne medaljen er forbundets høyeste
utmerkelse.

Begrunnet forslag om utdeling av
fortjenestemedaljen kan fremsettes av
særkretser og idrettslag og av forbundsstyrets
medlemmer. Forslag sendes NBF to mnd. før
utdeling.

Begrunnet forslag om utdeling av
fortjenestemedaljen kan fremsettes av
særkretser og idrettslag og av forbundsstyrets
medlemmer. Forslag sendes NBF to mnd. før
utdeling.
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Forbundsstyret behandler forslagene
konfidensielt. For at et forslag skal kunne
betraktes som bifalt, må forbundsstyret
enstemmig ha godkjent forslaget.
Forbundsstyret fatter samtidig beslutning om
på hvilken måte utdelingen skal finne
sted. I tilfelle forslag ikke bifalles, blir
meddelelse om dette å sende forslagsstilleren
konfidensielt.

Forbundsstyret behandler forslagene
konfidensielt. For at et forslag skal kunne
betraktes som bifalt, må forbundsstyret
enstemmig ha godkjent forslaget.
Forbundsstyret fatter samtidig beslutning om
på hvilken måte utdelingen skal finne
sted. I tilfelle forslag ikke bifalles, blir
meddelelse om dette å sende forslagsstilleren
konfidensielt.

Innehavere av NBFs fortjenestemedalje har fri
adgang for to personer til alle stevner
arrangert av NBF eller dets tilsluttede
organisasjoner. Det utstedes adgangstegn.

Innehavere av NBFs fortjenestemedalje med
følge har fri adgang til alle stevner
arrangert av NBF. For EM, VM og OLkvalifiseringer arrangert av NBF eller dets
tilsluttede organisasjoner gjelder den frie
adgangen for en valgfri stevnedag. Det utstedes
adgangstegn.

Begrunnelse:
Ordlyden i siste ledd i punktet NBFs fortjenestemedalje: er noe uklar og tolkes ulikt.
Forbundsstyret er opptatt at vedtatt budsjett blir brukt på utøvere. Ved ulik tolking av
bestemmelsen kan dette utløse stor kostnader for NBF. Styret ser viktigheten av at
ordlyden presiseres.
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget vedtas.

6. NY § 30 NBFs bestemmelser for Grappling
Forslagsstiller: NBFs forbundsstyre
Ny bestemmelse – ny gren
Reglene for grappling følger reglene fastsatt av
United World Wrestling (UWW).

Begrunnelse:
Grappling er tatt inn som gren under Norges Bryteforbund og skal dermed innlemmes i
nasjonale tilleggsbestemmelse.
Tidligere §30 blir § 31 med videre.
Innstilling fra NBFs forbundsstyre: Forbundsstyret anbefaler at forslaget vedtas.
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