Referat møte i Toppidrettsutvalget
Tid
Sted

: onsdag 5. mars, kl 18-21
: Idrettens Hus, Oslo

Tilstede: Åke Fiskerstrand, Johan Flodin, Lars Bjønness, Vetle Vinje
De nyansatte trenerne Johan Lidberg og Per Helge Brun-Svendsen var også tilstede
Ikke tilstede: Kjell Emblem, Thorvald Jacobsen ,
I tillegg var generalsekretær Tine Bjonge tilstede.


Informasjon om endringer i Toppidrettsutvalget (Vetle)
Toppidrettsutvalget hadde 5 medlemmer fra KS systemet. KSU har derved flertall i TiU som er
uheldig i forbindelse med TiU’s oppgave som uttaksinnstans som i spesielle tilfeller kan
overprøve KSU. For å få en mer riktig sammensetning av TiU og for å unngå at alt for mange må
bruke mye tid igjennom de samme diskusjonene er atallet KSU medlemmer redusert. Dette ble
tatt opp og godtatt på NR’s styremøte 26/2-2014.
Det nye toppidrettsutvalget består nå av:
Vetle Vinje
Thorvald Jacobsen
Lars Bjønness
Johan Flodin
Åke Fiskerstrand
Kjell Emblem

: Leder. Ansvarlig for sport i NR’s styre
: Medlem. KSU leder
: Medlem. KSU nestleder
: Medlem. Landslagstrener
: Medlem. Leder av utviklingsprosjektet
: Medlem. Leder av Team Tufte. Tidligere generalsekretær.

Rolf Thorsen vil fungere som rådgiver og vil delta på møtene og gi innspill ved behov


Nye trenere
To av tre nye trenere er ansatt.
Assisterende landslagstrener: Johan Lidberg startet jobben 1 mars.
KSU trener øst: Per Helge Brun-Svendsen startet jobben 1 februar. Første oppdrag var samlingen
i Sevilla der han ledet, organiserte og var trener. Tilbakemeldingene fra denne treningsleiren har
vært svært gode
KSU trener vest: Vi har ikke fått besatt denne jobben. Førstekandidaten takket nei. Vi tar sikte på
å få besatt jobben i løpet av 2014 og ser etter midlertidige løsninger for sesongen 2014.



Ansvarsmatrise, NR’s toppidretts-satsing
Toppidretts-satsingen til NR omfatter alle grupper; tung, lett, kvinner, herrer, para. Aldersspennet er fra siste års junior og opp til seniornivå. Det er mange oppgaver som må ivaretaes og
ingen talenter i ro-Norge skal stå uten et godt tilbud.

Med tre (og forhåpentligvis snart fire) fulltidsansatte trenere samt NR’s administrasjon har NR
fått mye bedre muligheter for å gjøre disse oppgaven for å sikre vår sportslige suksess.
Med en større organisasjon blir klare ansvarsområder viktig.
Det ble derfor lagt fram en ansvarsmatrise på møtet som ble grundig diskutert. Den er presentert
nedenunder.

NR's trenertam, ansvarsmatrise
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Per Helge
BrunNR's admin
Johan Johan
Svendsen v Tine
Flodin Lidberg / KS Vest Bjonge
Utarbeide/revidere NR's tekninsk og fysisk
treningsfilosofi med utgangspunkt i Åkes dokumenter.
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Treningsprogram for RG
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Daglig coaching og oppfølging av EG
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Daglig coaching og oppfølging av RG
Planlegge og gjennomføre sesongopplegg (regattaer,
samlinger etc) for EG
Planlegge og gjennomføre sesongopplegg (regattaer,
samlinger etc) for RG
Budsjettansvar og oppfølging EG+RG (optimalisering av
ressursbruk)
Spesialoppfølging av PARA
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Logistikk/organisering/transport for KS samlinger og
regattaer
Daglig coaching og oppfølging av KS

Kontakt imot TiU og NR’s styre (delta i TiU møter, følge
opp)
Kontakt imot KSU og KS (delta i KSU møter, følge opp)
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Strategisk treningsmessig planlegging over flere år
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EG= EliteGruppen
RG=RekrutteringsGruppen
KS=KraftSentergruppen
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x
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x
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Team Tufte (TT) 2014
Det har blitt funnet en god løsning på problemene som tidligere har vært diskutert i forbindelse
med TT. De ble diskutert i møte med Morten Bergesen som er TT’s hovedsponsor den 28 januar.
Hovedkonklusjonene fra dette møtet var
 TT og TiU forbedrer og utvider samarbeidet:
 Vesentlige beslutninger og diskusjoner om TT og TT prosjekter/støtte/medlemmer
foregår i TiU møtene.
 TT består som en integrert del av NR
 Medlemmer av TT er rekrutteringsgruppen:
 Dette vil avlive mistanker om forskjellsbehandling siden rekrutteringsgruppen tas ut
gjennom landslagsledelsen/TiU systemet og de «demokratiske» prosessene som er
bygd opp over flere år
 TT vil fortsette å støtte øremerkede tiltak for rekrutteringen
 Dette kan være f.eks. støtte til samlinger for rekrutteringsgruppen
 Beslutning om støtte bør skje tidlig i sesongen og i god tid slik at langsiktige planer
kan legges
 TT vil i tillegg til Olaf Tufte også bestå av noen få medlemmer av elitegruppen (Kjetil og Nils i
første omgang)
 Formålet med dette er at disse eliteutøverne skal bidra med erfaring og inspirasjon til
de andre medlemmene av TT
 Formålet er også å gjøre TT til et verdifullt sponsorobjekt pga personlighet og «navn»
til disse utøverne
 Formålet er ikke at disse eliteutøverne skal få noen særfordeler i forhold til de andre
medlemmene av elitegruppen

Møtet med Morten ble gjengitt i Kjell Emblems rapport om TT som ble lagt fram på TiU møtet: .
 Avis leiren i nov./des. 2013 for elite og rekruttering er støttet av Team Tufte med kr. 80.000
 9. jan. ble det er avholdt møte mellom Erling, Vetle, Tine og Kjell som en forberedelse til
møte med Morten Bergesen (Havfonn)
 28. jan. ble det avholdt møte med Morten B. hvor Erling, Vetle, Tine og Kjell deltok. Et godt
møte hvor de ulike synspunkter kom fram
 TT skal etter avtale med Johan dekke reiseutgifter for høydesamlingen i Seiser Alm. Etter det
jeg forstår er regnskapet for leiren ikke klart
 NR styret har reversert sitt tidligere vedtak om at TT skulle ut av NR/TIU. Dermed skal NR
fortsatt føre regnskapet for TT
 TT vil bidra med kr. 40.000 i støtte til Rekr.gruppens deltagelse i Avis leir 1 2014
 TT vil bidra med kr. 40.000 i støtte til Rekr.gruppens deltagelse i Avis leir 2 2014
 TT vil bidra med kr. 2.000 pr. mnd i støtte til Daniel sin virksomhet (i samsvar med de
forgående årene)



Spørsmål fra Erik Sebastian Ranberg fra OSI roklubb
Problemet er sammenfall av åpningsregattaen på Årungen med studentmesterskapet på
Nordåsvannet. Erik spør TiU: I hvilken grad er åpningsregattaen viktig for uttak til internasjonale
mesterskap?
TiU’s konklusjon: Dersom en roer er interessert i å satse på internasjonale
represetasjonsoppgaver for NR og Norge bør han/hun stille opp på åpningsregattaen. NR’s
uttakskriterier for 2014 gir detaljene.



Uttakskriterier til Rekrutteringsgruppen
... er vedtatt og lagt inn Uttakskriterier 2014.



Evetuellt






Ny para roer aktuell: Even Pettersen. Åke følger opp
Stortalentet Jonas Olausen får oppfølging fra OLT men bør loses inn i et klubbmiljø.
Ormsund roklubb ble foreslått.
Åke har fått henvendelse fra studentidrettslag?? om at TiU skal innstille roere til
universitetsregattaer. ÅKE KAN DU LEGGE INN NOEN DETALJER HER?

Møteplan 2014
Følgende møtetodspunkt ble foreslått:
 12 Mai: Youth Olympic Games, EM for junior, EM senior, Uttak
Rekrutteringsgruppen, WC II
 25 Juni: Nordisk juniormesterskap
 9 juli: Junior VM, U23 VM
 16 juli: Senior VM
 20 august: Baltic Cup

Mvh
Toppidrettsutvalget, NR
Vetle Vinje, leder
11 mars 2014,
Norges Roforbund

