
Protokoll 

Styremøte i Norges Bryteforbund 
Onsdag 13.12.2022 
På Ullevål Stadion/Teams 
 
 

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

Gudrun Høie   Varamedlem  

Britt Eli Pedersen   Styremedlem 
    
Morten Sandnæs           Generalsekretær 
Erik Rønstad    Sportssjef 

 
Forfall: 
 

 
Saksliste: 

SAK 2022.116 B  Godkjennelse av dagsorden 
 

Beslutning: 
Forslaget til dagsorden ble godkjent 

SAK 2022.117 B  Godkjennelse av protokoll 
Styreprotokoll fra 16/11 ble behandlet. 
 

 
Beslutning: 
Protokollen fra 16/11 ble godkjent 
 

SAK 2022.118 R  Rapport – Administrasjon 
• NIF 

o Ledersamling gjennomført 18-19 nov. Morten syk, 

Anette deltok 

o Post 2, 3 og 4 minimal økning, reell nedgang. 

• UWW 

o Skal i dialog i forhold til treningscamp og trenerkurs 

første uke av skolens sommerferie. 

o Anette skal besøke UWW i Sveits i forbindelse med 

sin deltagelse på NILE kurs. 

• Annet adm 

o Forslag om at fristil NM for menn settes opp samtidig 

som G/R og WW NM. 



o Mulighet til å søke støtte til jenteprosjekter. 

Informasjon ligger ute på forbundets sider. 

o Samarbeidsprosjekt med Lambertseter om 

samling/camp og trenerutvikling (UWW kurs) i 

forbindelse med Oslo Wrestling Open i juni. 

o Gjennomgang av beskyldninger om rasisme 

gjennom utrop.no 

o Sparebankstiftelsen har gått inn med kr 20 mill i 

Summit24. Andre sponsorer er også med. Flat 

fordeling opp til kr 500.000, deretter behovsprøving. 

o Oppsummering på e-læringskurs for styre NBF 

 

 

• Utvikling 

o Planlagt trenerkurs måtte utsettes pga. dårlig 

påmelding 

o Har dialog med kursholdere for planlegging av nye 

nye trenerkurs 2023  

o NC 4 arrangert. Hentet streaming og utstyr på lager, 

rigget. 

o Videre arbeid på revidert trener 1 mot idrettens 

moduler 

o Oppfølging av komité – breddekomité 

o Ordnet sammen med David med bestilling av NC 

medaljer fra Kina 2023 

o Hatt opplæring med Emilie på hjemmesiden 

o Rapportert inn for alle trenerkurs i år ifht. VO 

ettersyn etter NIF sin mal 

o Samlepost 

o Mail – div. innkomne saker 

o Oppfølging av klubber på telefon  

o Hjulpet klubber med å sette opp den nye e-posten i 

Syse 

o Oppdatert nettside 

o Komiteen ber om at vedlagte styringsdokument for 

NC vedtas av styret. 

• Para 

o Deltakelse på paraidrettsdag i Kristiansand med ca. 

250 deltakere, ved Kristiansand Bryteklubb og 

Emilie. Både håndbak og bryting.  

o Søkt midler til pilotprosjekt fra “Krafttaket for 

mangfold og inkludering”. Dette er i samarbeid med 

Bokseforbundet og SP09, og prosjektet omhandler 

oppstartsgrupper parabryting og paraboksing, samt 

utvikling av kunnskapsmateriell i form av video- og 

tekst. Får mest sannsynlig svar siste uken før jul. 

o Siden om paraidrett på hjemmesiden er oppdatert. 

o Dato for webinar om paraidrett vil diskuteres på 

styringsmøte para 14.12, men vil trolig arrangeres 

en lørdag i februar. 



o Se også referat fra styringsgruppemøte Para i 

styringsmappen. 

• Håndbak 

o Avslag på prosjektsøknad til Gjensidigestiftelsen på 

rekruttering av para og jenter/kvinner :-( 

o Norges Cupen 2022: 1010 entries, 219 unike 

utøvere fra 21 klubber + 3 nasjoner (Polen, Sverige 

og Latvia), kr 112 718 i premiepotten. 

o Medaljer og NC-belter er bestilt til 2023. Terminlista 

blir “spikret” i løpet av kort tid. 

o Håndbak har blitt med i Combat Games. Vi er 

sannsynligvis ikke kvalifisert med noen utøvere. 

 
• Andre ikke olympiske grener 

o NM Sumo gjennomføres 11. februar på 

Lambertseter med Lambertseter BK som arrangør 

 
o Breddekomiteen 

▪ Forslag Norgescup styringsdokument er 

sendt inn. Breddekomiteen må tilpasse dette 

til eksisterende lov og tilleggsbestemmelser 

før det kan behandles. Støtte til bankett vil 

ikke være aktuelt. 

▪ Alle prosjekter som settes i gang må ha en 

kost/nytte vurdering. 

▪ Breddekomiteen må foreslå både plassering 

og dato for kommende NC arrangement. 

Dette bør ikke kollidere med allerede 

oppsatte stevner og en bør vurdere 

internasjonale stevner. 

• Dommerkomiteen 

o Dommerrapport etter Kolbotn Cup ligger i 

styremappa.  

o Prinsipielt reises spørsmål om politianmeldelse i 

noen saker bør vurderes. Er det arrangør, NBF eller 

andre som evt skal anmelde? 

o Forslag om når protest kan leveres inn etter kamp. 

DK har laget en praktisk tolkning: Protest må leveres 

inn innen 20 minutter etter kampens slutt.  

 
Beslutning: 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 
Styret besluttet at NM Fristil menn fortsatt kjøres som eget 
arrangement og på annen helg enn GR menn. Vi må følge opp at NM 
krav også følges på Fristil NM. 
 
Fra 2023 putter NBF inn samme sum som Like Muligheter i 
søknadsbasert ordning for jenteprosjekter. 
 



Adm gjør en avstemming med juridisk hos NIF om hvordan en bør 
håndtere saker som er rapportert etter Kolbotn Cup. Politianmeldelse 
og evt utestenging fra idretten. 
 
 
 

SAK 2022.119  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. 
 
Erik, Britt Eli og Gudrun jobber frem et løsningsforslag til drift U20 til og 
med senior damer, i første omgang til etter senior EM. Løsningsforslag 
presenteres for styret via epost i løpet av en uke. 
 
 
 

SAK 2022.120 B Arbeidsinstruks LL trenere 
 

Gjennomgang av foreslått instruks ansatt dametrener fra Erik, Gudrun 
og Britt Eli. 
 
 

Beslutning: 
Denne saken utsettes til neste møte 
 

SAK 2022.121 B Økonomi 
• Gjennomgang av rapport per desember og budsjett for 2023 

Beslutning: 
Budsjett for 2023 ble vedtatt, status for 2022 tatt til etterretning. 
 

SAK 2022.122  R/B Ledermøte og kickoff 2023 
• Vi hadde en diskusjon/gjennomgang av mulige  

 
Beslutning: 

 
Utsatt til neste møte 
 



SAK 2022.123  R/B Deltagelse NM 
 

I 2022 har vi hatt noen tilfelle (to stk) av utenlandske utøvere som 
uberettiget har deltatt i våre NM. Styret hadde en diskusjon om 
hvordan dette skulle håndteres, samt om styret evt har mulighet til å gi 
dispensasjon for deltagelse ved søknad på forhånd. 
 
Det var innhentet råd fra NIF om saken. Det var også innhentet råd fra 
lovkomiteens leder. 
 
Søknad om dispensasjon for deltagelse senior NM 2023 for Tessa 
Isabel Falkeid Samsonsen født 2008 fra Stavanger BK 
 
Beslutning: 
 
Styret besluttet at det ikke er anledning til å gi dispensasjon fra lov eller 
tilleggsbestemmelser. 
 
Nye medaljører må registreres og tildeles i de klassene hvor utøvere 
ikke skulle deltatt. 
 

SAK 2022.124  UNNTATT OFFENTLIGHET – Mottatt bekymrings- 
         melding/varsel 

NBF har mottatt en bekymringsmelding om miljøet i og rundt 
herrelandslaget. President og visepresident presenterte saken, 
håndteringen og la frem forslag til tiltak.    

    
Beslutning: 
 
Styret tok informasjonen til etterretning. 
 
President og visepresident kan kontaktes ved spørsmål. 

SAK 2022.125  Eventuelt 
 
Søknad om at 2008 jentene kan få delta på NM 21.jan 2023 da vi har 
en del av 2008 som er gode og trener både på samlinger og hjemme i 
klubb til daglig med de eldre jentene som deltar i NM. For at dette ev 
skal kunne bli en varig løsning må det vel opp på tinget, men håper vi 
kunne ha denne løsningen som i 2022 et år til. Vi vil også har større 
sjanse for å holde et antall på ca 20 kvinner på NM hvor målet er å øke 
antallet.  
 
Ønsker å redusere antallet vekter på U20 NM for kvinner fra 11 til 7 slik 
at det blir OL-vektene og nasjonal tilleggs-vekt. Dette slik at man har 
større sjanse for at alle får delta da man lettere kan gå opp en 
vektklasse i tillegg kan en da trolig få mer enn en kamp for å vinne NM-
gull. Vedtaket ønskes formet slik at skulle man plutselig få betydelig 
økning i deltakere si > 30 kvinnelige deltakere på NM U20 over 2 år 
kan man igjen utvide til 11 vekter, noe som virker usannsynlig de neste 
årene. 

 



 
Beslutning: 
 
Styret besluttet at det ikke er anledning til å gi dispensasjon fra lov eller 
tilleggsbestemmelser. 
 

 
 
 
Mer var ikke til behandling. 
 
 
Oslo 13.12.2022 
 
 
 

Anette Kure   Oddbjørn Hanssen   Tom Edvard Ravndal 
President   Visepresident    Varamedlem 
 
 

   
David Eilertsen  Ann-Kristin Stubberød  Gudrun Høie  
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem   
 
 
 

Morten Sandnæs 
Generalsekretær 


