Referat møte i Toppidrettsutvalget
Tid:
Sted:

Onsdag 6. februar, kl 18-22
Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo

Tilstede: Johan Flodin, Åke Fiskerstrand, Esther Verburg, Nina Mjaaland, Johannes Niesen (på tlf fra
Ålesund), Thorvald Jacobsen, Vetle Vinje, Lars Bjønness, Kjell Emblem
Ikke tilstede: Rolf Thorsen, Christine Helle
I tillegg var generalsekeretær Tine Bjonge tilstede.
Beslutninger i TiU nedenunder er skrevet i kursiv.

1. Elitegruppen – Dagens status (Johan)
Elitegruppen:
Olaf Tufte, Kjetil Borch, Nils Jacob Hoff, Tale Fiskerstrand, Are Strandli, Kristoffer Brun
Rekrutteringsgruppen:
Aleksander Berntsen, Hans Gunnar Grepperud, Bjørn Jostein Singstad, Asbjørn Skogen, Kris
Cato Thon
Johan har besluttet at Elitegruppen/Rekrutteringsgruppen inntil videre trenes av ham selv og
Esther. Det vil bli vurdert ekstra trener-ressurser når behovet melder seg.
Rekrutteringsgruppen ble opprettet etter vedtaket i siste TiU møte. Det var litt kritikk fra
noen trenere av uttaket og prosessen men etter presentasjoner og debatter på
seniorsamlingen den 12 januar og spesialtrenerforum 25 januar har vi fått enighet og
forståelse fra roere og trenere.
Det går relativt OK med gruppen, men den bærer preg av en sub-optimal oppkjøring i høst.
Dette var perioden da gruppen ikke hadde en hovedtrener. Det er også ganske typisk at
mange trapper litt ned rett etter en olympisk sesong. Men det legges ned mye bra
treningsarbeid for tiden etter Johans program. Det er et stort treningsvolum med ca 25
timers trening pr uke. Styrketrening er lagt inn i programmet.
Gruppen trener 8 fellesøkter/uke på Toppidrettssenteret (TiS).
Olaf, Kjetil, Bjørn Jostein og Kris Cato bor i Hortensregionen. De trener i Oslo, men også i
Horten. Olaf satser på langløp på ski denne vinteren og skal ikke ro aktiv konkurranseroing
neste år, men forsøker sannsynligvis et comeback i 2014. Kjetil trener bra. Problemene med
knærne er under kontroll.
Kristoffer, Tale, Are, Aleksander og Hans Gunnar bor og trener i Oslo. Are sliter fremdeles
med en virussykdom og er ikke tilbake i full trening.
Nils Jacob og Asbjørn bor i Bergen og trener godt. Thorvald Jacobsen (KSU leder)
tilrettelegger for felles økter og miljø.

2. Orientering fra generalsekeretær Tine
Tine har nå vært gensek i NR i 5 måneder. Hun har brukt mye tid på «ryddeprosjekter» og
begynner å få oversikt/orden i økonomi og styring. Den økonomiske situasjonen til NR ble
også beskrevet. Det er lagt opp til et ambisiøst, men realistisk budsjett på toppsatsingen fra
NR med endel forventede inntekter fra sponsorprosjekter. Dersom de ikke kommer inn, må
nivået på toppsatsingen kuttes.
Tine informerte også om NR’s planlagte kvinneprosjekt og om en henvendelse fra NHH’s
åtterlag (se nedenfor).
3. Kvinneprosjekt
NR’s styre vedtok på styremøtet 6 desember 2012 å få igang et kvinneprosjekt, der formålet
er å bringe flere kvinnelige roere opp på toppnivå.
TiU ber Johan legge fram ideer om hvordan et slik prosjekt kan gjennomføres
4. Deltakelse i Henley regattaen for Norges Handelshøyskoles (NHH) åtterlag i Bergen
Laget fikk ikke være med på Henley i fjor pga klager fra arrangøren på useriøs oppførsel
utenfor banen. De har nå sendt en forespørsel til NR om vår godkjenning av NHH’s deltagelse
i denne regattaen. De lover bot&bedring og beskriver en stor gruppe av roere fra NHH som
trener regelmessig i Fana RK’s lokaler. Thorvald Jacobsen har fulgt opp laget og kan bekrefte
dette.
Vedtak fra TiU:
TiU er meget positive til denne aktiviteten og vil i støtte NHH’s deltakelse i Henley. Thorvald
vil følge opp laget og vil avgjøre om det har et minstemål av seriøsitet og kvalitet for å delta.
5. Adaptivroing (Åke)
I et samarbeide med Cato Zahl Pedersen følger Åke og Bastien Gallet to adaptivroere som er
interessert i å satse imot Rio 2016.
6. Youth olympic games 2014 (Åke)
Norge kan kvalifisere seg til Youth olympic games som går av stabelen i Kina i 2014.
Kvalifisering er i Jr VM i 2013. Båttypene er 1X og 2-. Roerne må være født i 1996 ellet 1997.
Alle utgifter dekkes av IOC.
7. Prognosetidstabell
Åke presenterte en justert prognosetidstabell med justering av prognosetiden i noen klasser.
Kravet for endring av prognosetid er at tiden er oppnådd to ganger.
Den justerte prognosetidstabellen ble godkjent av TiU.
8. Trener 1 kurs
Åke rapporterte at det er 21 påmeldte til kurset som avholdes helgen 9-10 februar.
9. Kraftsentermidler
Åke rapporterte at midler til kraftsenntrene nå er klar til fordeling. Det avholdes møte i KSU
med det første.
10. Team Tufte (Kjell)
Kjell Emblem er leder i Team Tufte (TT) og presenterte TT for TiU. Som i perioden opp imot
London 2012 har TT til hensikt å støtte norsk topproing på tungvekt herresiden. TT består pt

av Olaf, Kjetil og Nils Jacob. TT har fått noen sponsorer på plass. TT vil ikke være et landslag
utenfor landslaget, men vil lojalt følge opplegg, trening, samlinger og beslutninger fra NR’s
landslagsledelse.
Det var en omfattende diskusjon i TiU om TT. Det ble lagt vekt på TT’s tidligere positive
innvirking og støtte til topproingen i perioden mellom Beijing 2008 og London 2012 noe som
resulterte i stor fremgang for flere tungvektsroere (Nils, Kjetil, Bjørn Josten etc). Kjell
poengterte at dette ville fortsette og at TT’s hovedsponsor legger stor vekt på et konstruktivt
samarbeide med NR.
Men de problematiske sidene ved TT ble også grundig diskutert:
 En mulig forskjellsbehandling av roerne i elitegruppen der medlemmene i TT får
fordeler som de andre i elitegruppen ikke får.
 Manglende demokratisk og rettferdig kontroll og forutsigbarhet fra roforbundets
side over toppsatsingen
 Mulige konflikter med NR’s eget sponsorarbeid gjennom Imprve
Innstilling/oppfatning fra TiU om TT:
TiU er generelt positive til TT og er innstilt på et konstruktivt samarbeide fram imot Rio. Det er
imidlertid tre justeringer som foreslås av TiU:
1. TT utvider sin målgruppe fra herrer tungvekt til «toppsatsingen i roing» (dvs herrer,
demer, tungvekt/lettvekt)
2. Ta med hele NR’s elitegruppe som medlemmer av TT
3. Ha med NR’s generalsekeretær i TT’s ledelse
Kjell ble bedt om å ta dette med seg til TT. TiU må også legge fram dette for NR’s styre for
godkjennelse.
11. Uttaksdokument for uttak til representasjonsregattaer
Esther og Johan har med utganspunkt i fjorårets uttaksdokument laget uttaksdokumentet for
2013 som beskriver kriterier og uttaksregattaer.
Dokumentet har blitt gjennomgått i detalj i TiU/KSU og lagt fram, diskutert og godkjent på
Spesialtrenerforum 25-26 januar.
Det ble en diskusjon på TiU møtet om uttakskriteriene for Baltic Cup. Baltic har 1000 m
regatta begge dager mens uttaksdokumentet har 500m og 2000 m på Tunevannet som
uttakskriterium.
Det ble besluttet i TiU å beholde dette i uttaksdokumentet.
Uttaksdokumentet ble godkjent av TiU.
12. Uttaksdokument for Rekrutteringsgruppen
Esther og Johan har laget et dokument som beskriver uttakskriterier og krav til forbundets
rekrutteringsgruppe.
Dokumentet ble lagt fram for TiU og ble godkjent med noen mindre endringer.

13. Baltic Cup
TiU besluttet at NR skal delta i Baltic Cup selv om det går over 2x1000 m og avholdes i
St.Petersburg som det kan være vaskelig å reise til.

14. Møteoversikt, TiU 2013
Nedenunder er en oversikt med møtetidspunkter og beslutningstidspunkter for TiU. Disse
kommer i forbindelse med uttakene. Alle møtene starter kl 18:00 og avholdes i utganspunktet i NR’s
lokaler på Ullevål.
Disse møtene representerer uttakstidspunkt til representasjonsregattaene og bør legges ut
på NR’s nettsider!
Dato
15 mai
5 juni
12 juni
26 juni
2 juli
15 juli
21 august
16 oktober

Møteform
Pr. email/telefon
Pr. email/telefon
Møte
Pr. email/telefon
Møte
Pr. Email/telefon
Møte
Møte

Uttak for
EM junior, EM senior
World Cup 2
Nordisk, universitets-OL
World Cup 2
U23VM, JrVM
VM senior
Baltic Cup
Oppsummering, justeringer av
elitegruppe/rekrutteringsgruppe.

Outlook invitasjon har blitt sendt for alle disse møtene. KSU møtene må legges i forkant av
TiU møtene det Jr og U23 roere skal taes ut.

Oslo, 11 februar 2013
Vetle Vinje
Leder TiU

