Referat møte i Toppidrettsutvalget
Tid
Sted

: onsdag 14. januar,2015, kl 18-21
: Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo

Tilstede: Åke Fiskerstrand, Lars Bjønness, Vetle Vinje, Thorvald Jacobsen, Kjell Emblem,
generalsekeretær Tine Bjonge var også tilstede.
Ikke tilstede: Johan Flodin, Martha Helgeland, Rolf Thorsen (rådgiver)


Detaljert gjennomgang av Uttakskriteriene for 2015
Vedtatt med noen små endringer. Den endelige versjonen blir lagt ut på roing.no og presenteres
på Spesialtrenerforum i slutten av januar.



Roere som velger å stå utenfor utviklingsgruppene
Utviklingsgruppene (tidligere kalt «satsingsgrupper»)er for roere i ett nivå under
rekrutteringsgruppen. Kjøreregler for disse gruppene er gitt i TiU’s referat fra 14 Oktober 2014.
Arbeidet i utviklingsgruppene er nå godt i gang. Noen roere har takket nei til deltakelse i
utviklingsgruppene. Det var enighet i TiU om at roere som blir forespurt om å delta i
utviklingsgruppene, men sier nei, ikke automatisk kan regne med å bli inkludert i samlinger og
tiltak i disse gruppene.



KS trenernes oppgaver og prioriteringer
Åke la fram dokumentet. Det ble enighet om noen endringsforslag. Åke venter nå på info fra
Thorvald og Lars.



Diskusjon om rekrutteringsgruppen.
NR sendte 4- (i 2013) og 4X (i 2014) til VM. Målet for rekrutteringsgruppen er kvalifikasjon til OL i
Rio. Foreløpig har båten vært klart bak kravet. Forslag til løsninger ble diskutert:
 Fler internasjonale regattaer, en før EM (Kjell)
 Mer samroing i 4X (Åke). Fler skulle bodd i Oslo. Er det praktisk mulig å få hele
gruppen tilbake til Oslo til samtrening etter Avis samlingen?
 TiU oppfordrer Johan&Johan til å gi en grundig analyse av hva som trengs for å få
båten til å gå fortere.
TiU er svært opptatt av dette og vil bidra med innspill og dialog med trenerne (Johan & Johan)
om dette. Dette vil bli et tema på neste TiU møte der trenerne Johan&Johan forhåpentligvis kan
delta.



Orange hefte
 TiU anmoder Tine om å lage et Orange hefte for 2015 så snart som mulig.



Møteplan for TiU for 2015
 onsdag 4.2.2015 – Diskusjon om Rekrutteringsgruppen
 tirsdag 12.5.2015 – Uttak til Jr EM, Sr EM (telefonmøte)






Mandag 1.6.2015 – Uttak til Universiaden (telefonmøte)
Tirsdag 9.6.2015 – Uttak til U23 VM
Tirsdag 16.6.2015 – Uttak til Jr Nordisk - Jr VM - Sr Nordisk
Onsdag 15.7.2015 – Uttak til Sr VM (telefonmøte)

Forsøkssystem i Nordisk – redegjørelse fra Per Bønsnes
Efter en omfattende diskusjon besluttet Styret i Nordisk Roforbund i går at i Nordisk Mesterskap
2015 på Årungen skal man benytte det ordinære forsøkssystemet (Nordisk forsøkssystem/Dansk
heatordning) også i nordisk-løpene. Systemet er beskrevet på sidene 75 – 77 i Norges Roforbunds
Lovhefte 2014, del 4.6, Forsøksordning I. Dette er det samme systemet som vi bruker i alle vanlige
norske regattaer.
Styret besluttet også at samtlige løp som er Nordisk Mesterskaps-løp skal samles i en felles gruppe
lørdag. Dette betyr at finalene i følgende løp skal arrangeres i en samlet blokk lørdag: HJA 2-, DJA 1X,
HJA 1X, DS 1X, HS 1X, HJA 2X, DJA 2X, HS 2X og DS 2X. Søndag må finalene i firer-løpene for junior
være i helt i starten av programmet, mens HJA 8+ må komme ca. 2/3 ut i programmet (samme roere i
HJA 4X og HJA 8+).
Per Bønsnæs

