
Protokoll 

Styremøte i Norges Bryteforbund 
Onsdag 16.11.2022 
På Ullevål Stadion/Teams 
 
 

Tilstede: 
 
Anette Kure    President  
Oddbjørn Hanssen  Vise president  
David Eilertsen,  Styremedlem      
Ann-Kristin Stubberød Styremedlem  
Christian Andresen  Styremedlem 
Tom Edvard Ravndal   Varamedlem 

Gudrun Høie   Varamedlem  

    
Morten Sandnæs           Generalsekretær 
Erik Rønstad    Sportssjef 

 
Forfall: 
Britt Eli Pedersen,   Styremedlem 
 

 
Saksliste: 

SAK 2022.107 B  Godkjennelse av dagsorden 
 

Beslutning: 
Forslaget til dagsorden ble godkjent 

SAK 2022.108 B  Godkjennelse av protokoll 
Styreprotokoll fra 7/10 ble behandlet. 
 

 
Beslutning: 
Protokollen fra 7/10 ble godkjent 
 

SAK 2022.109 R  Rapport – Administrasjon 
• NIF 

o Ledersamling 

o Møte med NIF GS og idrettspresident i november 

(en til en) 

o Må sende inn og få re-godkjent våre tilpasninger til 

barneidrettsbestemmelsene 

o Rapportering i forhold til post 2 og 3 vil avholdes 21 

nov 

o  

• UWW 

o Ny arrangør senior VM 2023 blir i Beograd, Serbia 

o Nettsider UWW, Vi er bedt om å komme med innspill 



• Annet adm 

o Dialog opprettet med lovkom om å oppdatere lov og 

tilleggsbestemmelser etter tinget i juni. 

o Protokoll fra forbundstinget er nå godkjent og 

signert. 

o Møte med Oslo Kommune ang VM 2021 og mulig 

2026 ble avholdt fredag 11 november 

o Morten var sykemeldt en drøy uke i forbindelse med 

en planlagt operasjon. 

o Det er sendt ut varsel om å melde interesse for å 

være arrangør av NM, samt søke om egne 

arrangement. Behandles på styremøte i januar. 

o Forslag om at fristil NM for menn settes opp samtidig 

som G/R og WW NM. 

o Bestilt bord på Restaurant Dinner i Stortingsgata den 

13 desember kl 20.00 (etter styremøtet). Må få 

oversikt på hvem som deltar og evt behov for 

overnatting. 

 

 

• Utvikling 

o Div planer og referat fra breddekomiteen ligger i 

styremappa på Teams 

o  

• Para 

o Emilie på besøk i Malmø, Sverige 11.-13. november 

i forbindelse med det Svenske bryteforbundets 

prosjekt på parabryting: En brottarmatta utan 

gränser.  
“Start your impossible camp”-arrangement. 

o Deltakelse på Grenseløs idrettsdag i Skien 26. 

oktober med over 300 deltakere og 250 ledsagere 

ved Sandefjord Håndbakklubb, Føbe og Emilie.  
Skal delta på paraidrettsdag i Kristiansand 30.11 ved 

Kristiansand Bryteklubb og Emilie, med både 

håndbak og bryting. 

o Klubbesøk med samtaler om oppstart av paratilbud 

hos SP09, i samarbeid med boksing. 

o Utvikle para-ressursgruppe.  

o Planlegger paraseminar på nyåret. 

o Emilie undersøker hvor forbundet kan søke midler til 

paraaktivitet. 

o Se også referat fra styringsgruppemøte Para i 

styremappa. 

• Håndbak 

o VM (78 enteries) 2 gull i master, 1 sølv i jr, 1 bronse 

jr, 3 bronser master, 4 pl. jr x4 + master x3, 5. pl jr x5 

+ x2 + senior, 6. pl. jr x4 + master x4, senior. 18. 

Plass blant 51 nasjoner. 

o Siste Norges Cup runde i Trondheim neste helg (65 

påmeldte). 



o Terminliste 2023: Junior stevne i jan/feb, Hardanger 

Open 17.-19. Mars, NM-veka lørdag 17. juni, 

ARMageddon aug, Atlantic Arms okt/nov. 

o Oppdaterte litt om konflikten mellom WAF og IFA. 

• Andre ikke olympiske grener 
o Komiteen var invitert til styremøte og kom med sine 

betraktninger. 

▪ Komiteen må forankres tydeligere i vår 

organisasjon 

▪ Må utarbeides et mandat for komiteen. 

Komiteen utarbeider et forslag som 

styrebehandles på neste møte. 

▪ Dato og sted for NM Sumo må settes. 11 

februar 2023 er en god dato. SP09 

forespørres som arrangør 

▪ Gulset ble tildelt NM Sandbryting og stevnet 

skal arrangeres lørdag 17 juni. 

 

• Dommerkomiteen 

o Ikke noe nytt siden sist, utover noen stevnerapporter 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 

SAK 2022.110  R  Rapport Sport 
Erik orienterte om sportslig status. 

• Evaluering ungdom og junior menn  

• Evalueringsprosess senior menn 

• Evaluering/prosess Grace 

• Evaluering øvrige damer 

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 

SAK 2022.111 B Arbeidsinstruks LL trenere 
 

Erik, Gudrun og Britt Eli lager et forslag til instruks for ansatt 
dametrener 
 

Beslutning: 
Styret besluttet at forslag til instruks behandles på neste styremøte 

 

SAK 2022.112 B Økonomi 
•  

Beslutning: 



Punktet utsettes til neste møte 
 

SAK 2022.113  R/B Ledermøte og kickoff 2023 
• Dato for kickoff 2023 er foreslått til 25-27 august 

• Tema, eget for trenere 

• Behov for fysisk ledermøte/samling i juni? 

Beslutning: 
 
Styret besluttet at kickoff 2023 blir 25-27 august. Ikke behov for egen 
ledersamling i juni. 
 

SAK 2022.114  R/B Tildeling av Fortjenestemedalje 
 

Forslag om å tildele Roy B Andersen fra Urædd NBF’s 
Fortjenestemedalje. Begrunnelse for forslaget ligger i styremappa. 
 
Roy B fikk Store Diplom i 2010 og Bragdmerket i 2005 
 
Beslutning: 
 
Styret besluttet at Roy B Andersen tildeles NBF’s fortjenestemedalje. 
Avtales med klubb når tildeling skjer. 
 

SAK 2022.115  Eventuelt 
• Implementering av trenerattest i bryteforbundet.  

Bakgrunn: NIF sin trenerattest er fra 2021 obligatorisk for alle 

trenere i norsk idrett.  

Bryteforbundet har dette fast i trener 1 utdanningen sin. Vi har 

også informert på nettsider og i SoMe.  

    
Beslutning: 
 
Styret besluttet at foreslåtte tiltak gjennomføres 

 
 
Mer var ikke til behandling. 
 
Oslo 16.11.2022 
 
 
 

Anette Kure   Oddbjørn Hanssen   Tom Edvard Ravndal 
President   Visepresident    Varamedlem 
 
 

   
David Eilertsen  Ann-Kristin Stubberød  Gudrun Høie  
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem   
 



 
 

Morten Sandnæs 
Generalsekretær 


