
 

Protokoll 
Styremøte nr. 9/2021 

Norges Friidrettsforbund 
18. august 2021, kl. 17.00 

Digitalt møte (Teams) 
 
 

Tilstede: Anne Farseth, Kalle Glomsaker, Runar Bålsrud, Hilde Stokvold Gundersen, Geir Nordtømme, 
Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Ragnfrid Margrete Nedberge Llano, Siri Eide Storaa.  
 
Fraværende: Helge Sveindal Rosfjord. 
 
Referent: Kjersti Smedsrud.  
 
Fra administrasjonen: Kjetil Hildeskor, Berit Nøbben og Kjersti Smedsrud. I tillegg Håvard Øvregaard 
fra NIF på sak 69.   
 
Saksliste for styremøte 9-2021:  

Sak 63/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte 
Sak 64/2021 Regnskap pr dato 2021 og føringer budsjett 2022  
Sak 65/2021 Status mesterskapsstruktur  
Sak 66/2021 Dato NM 2022  
Sak 67/2021 Gullmedaljen 2021  
Sak 68/2021 Søknad om forhåndstilsagn NM junior 2024  
Sak 69/2021 Gjennomgang rundt deltagelse idretten knyttet til kjønn  
Sak 70/2021 EM U23 2025  
Sak 71/2021 Styreoppnevnte utvalg  
Sak 72/2021 Endring NM reglement  
Sak 73/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem  
 
Sak 63/2021 Godkjenning av innkalling og referat og protokoll fra forrige styremøte  
Enkelte navn fra Barne- og ungdomsutvalget og Ultraløpsutvalget ble ved en feil utelatt fra 
protokollen fra sist møte, samt at tidspunktet for styremøtet ifm. Kristiansand var feil. Dette vil 
rettes opp.  
 
Vedtak: Innkalling og referat og protokoll fra styremøte 8/2021 godkjennes med rettelser. 

 

Sak 64/2021 Regnskap pr dato 2021 og føringer budsjett 2022 
Økonomisjefen redegjorde for regnskap og prognose per dato. De gode resultatene fra OL 
medfører økte inntekter, gjennom Olympiatoppen og samarbeidsavtaler. En vesentlig del er 
øremerket til utøvere og prosjekter, og medfører dermed også økte utgifter. Utover dette er det 
kun mindre justeringer siden sist rapportering. Samlet er det anslåtte underskuddet ved 
utgangen av året redusert til om lag 925 000 kroner.  
 
Budsjettet for 2022 vil styret komme tilbake til i kommende styremøter.  
 



Vedtak: Styret tar regnskap pr dato og oppdatert prognose for 2021 til orientering. 
Administrasjonen tar inn en tekstlig omtale av status og risiko knyttet til regnskap og prognose 
i rapporteringene fremover.  
 
 
Sak 65/2021 Status mesterskapsstruktur  
Styret vedtok i styremøte 8/2021 flere endringer i mesterskapsstrukturen. Etter styrets vedtak 
har det kommet reaksjoner fra organisasjonen, blant annet et brev signert av neste 50 klubber 
og om lag 130 trenere og ledere. På denne bakgrunnen gjorde styret en ny vurdering av saken.  
 
Etter diskusjon besluttet styret å ta et skritt tilbake, og utsette beslutningen om fremtidig 
mesterskapsstruktur. Det er mange som ønsker å komme med innspill i saken. Styret vil 
etterstrebe og finne bedre fora der styret kan kommunisere mer direkte med trenere og ledere 
der ute. Det er viktig at arbeidet settes i gang raskt. Administrasjonen fikk i oppgave å lage et 
utkast til prosessplan.  
 
Vedtak: Vedtak i sak 58 fra styremøte 8/2021 oppheves. Eventuelle endringer i 
mesterskapsstrukturen utredes videre for vedtak på Friidrettstinget 2023. 
 
 
Sak 66/2021 Dato NM 2022  
Dato for NM hovedmesterskapet 2022 må spikres. Plassering av NM er svært krevende med 
mange ulike forhold som skal hensyntas, herunder:  

- Behov for rankingpoeng før internasjonale mesterskap   
- Få med flest mulig  
- Få med de beste  
- Hensynet til de som har NM som høydepunkt   
- Hensynet til arrangører, publikum, mediedekning mv.  

 
Det er ingen datoer som er perfekte eller som ivaretar alle hensyn like mye. Det er ikke å komme 
utenom at rankingssystemet har blitt stadig viktigere og har kommet for å bli. 
Kvalifiseringskravene til neste års EM er klare og er veldig tøffe, og mange utøvere vil trolig være 
avhengig av rankingpoeng for å komme seg til mesterskapet. Dette ble avgjørende for at styret 
falt ned på å følge de internasjonale vinduet for nasjonale mesterskapet, noe som innebærer 
24.-26. juni 2022.  
 
Styret ønsker allerede nå å gå ut med at man også de kommende årene vil plassere 
hovedmesterskapet på helger reservert av WA til nasjonale mesterskap. Dette vil gi en 
forutsigbarhet for utøvere, arrangører og organisasjonen for øvrig.   
 
Datoene for de andre nasjonale mesterskapene vil administrasjonen fastsette innen relativt kort 
tid.  
 
Vedtak: NM hovedmesterskapet 2022 fastsettes til 24.-26 juni. NFIF vil de kommende årene 
følge WAs avsatte helg til nasjonale mesterskap. Administrasjonen jobber videre med øvrige 
datoer til terminliste.  
 
 
  



Sak 67/2021 Gullmedaljen 2021 
Det ble lagt frem vurdering av ulike kandidater til NFIFs Gullmedalje som skal deles ut i 
forbindelse med NM.   
 
Vedtak: Styret besluttet tildeling av Gullmedalje for 2021.  
 
 
Sak 68/2021 Søknad om forhåndstilsagn NM junior 2024 
NFIF har mottatt en søknad om forhåndstilsagn om NM junior 2024 fra Bodø Friidrettsklubb. 
Bakgrunn for søknaden er at Bodø er Europeisk Kulturhovedstad i 2024, og Friidrettsklubben ønsker 
at idretten markerer seg og finner sin plass innenfor programmet. Det vil være mye aktivitet i byen 
og et arrangement dette året vil derfor kreve lenger planlegging, med et tett samarbeid med 
kommunen og arrangementskomiteen.  
 

Når og hvordan de nasjonale mesterskapene skal lyses ut er fastsatt i nasjonale bestemmelser. 
Ved særskilte grunner kan styret likevel sette dette til side midlertidig. Lovutvalget ble derfor 
bedt om en uttalelse. Lovutvalgets vurdering er at man her har særskilte grunner til en tidlig 
tildeling, men ikke tilstrekkelig grunnlag for at mesterskapet ikke skal utlyses.  
 
Det ble enighet i styret om at en utlysning av dette mesterskapet gjøres så raskt som mulig, med 
kort frist. Slik kan en eventuell tildeling gjøres raskt, samtidig som andre eventuelle aktuelle 
kandidater gis anledning til å melde seg.  
 
Vedtak: Det legges snarlig ut informasjon på friidrett.no om at Bodø er Europeisk 
Kulturhovedstad og derfor har bedt om å en tidligere tildeling av NM junior 2024. NFIF utlyser 
derfor dette mesterskapet tidligere enn det som følger av NFIFs regelverk. Det settes en kort 
frist, slik at saken kan behandles på neste styremøte.   
 
 
Sak 69/2021 Gjennomgang rundt deltagelse idretten knyttet til kjønn v/Håvard Øvregaard NIF 
Håvard Øvregård fra NFIF redegjorde for begrepsbruk, historikk og NIFs anbefalinger rundt 
kjønnsidentitet og kjønnsklassifisering.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 
 
Sak 70/2021 EM U23 2025 v/RNL 
Norge ved Bergen har nå formelt fått tildelt EM U23 i 2025 av European Athletics (EA). EA 
vurderer dette som en ren flytting av det avlyste arrangementet i 2021 og trenger derfor ingen 
grundigere prosess.  
 
Vedtak: Styret vedtar at Norge arrangerer EM U23 i Bergen i 2025.  
 
 
Sak 71/2021 Styreoppnevnte utvalg v/AF/KH 
Det var skjedde en formaliafeil i behandlingen av Ultraløpsutvalget i styremøte 8/2021. 
Protokollen for dette styremøtet rettes opp. Samtidig utnevnes Ultraløpsutvalget på nytt. Videre 
suppleres Toppidretts- og talentutvalget og Barne- og ungdomsutvalget. Motbakkeutvalgets 
medlemmer vil bli fastsatt per e-post innen kort tid.  
 



Vedtak: Styret opphever vedtak sak 55 fra styremøte 8/2021 angående Ultraløpsutvalget og 
utnevner følgende:  
John Henry Strupstad   
Olav Engen  
Ragnar Nygård 
Heidi Grønvoll 
Jo Inge Norum (ungdomsrepresentant) 
 
Toppidrett- og talentutvalget utvides med Erik Sakshaug og Mette Karin Ninive og Barne- og 
ungdomsutvalget med Tommy Storøygard. 
 
 
Sak 72/2021 Endring NM reglement v/AF 
Det har vært diskusjon om å åpne for muligheten til å snu løpsretningen under NM, der vind og 
vær skal tas i betraktningen. Det er et hinder i regelverket slik det er nå.  Samtidig ble det påpekt 
at dette ikke alltid vil være mulig å gjennomføre i praksis, av hensyn til for eksempel sikkerhet og 
behovet for planlegging.  
 
Vedtak: Pkt. 20.2 tas ut av NM-reglementet. 

Nytt pkt. 20.1 vil ha følgende ordlyd:  

«Alle løpsretninger, tilløpsretninger, kaststeder og hoppsteder skal fastsettes av arrangøren og TD 
senest 1 time før hver økt starter. Når disse avgjørelser tas, skal vind og vær tas i betraktning. Ved 
fastsettelse av løpsretninger, tilløpsretninger, kaststeder og hoppsteder skal det særlig legges vekt 
på best antatte forhold for utøverne, men hvor det også kan tas hensyn til sikkerhets- og 
arrangementstekniske forhold, TV-produksjon, inngåtte sponsor- og reklameavtaler, mv.   
Dette punktet setter ikke til side overdommers rett til å flytte en enkeltøvelse i henhold til 
konkurransereglene.»   

 
Sak 73/2021 Orientering drift ved Gensek og orientering fra hvert styremedlem 
Generalsekretær og styrets medlemmer orienterte om viktige saker på sine områder.   
 
Vedtak: Styret tar orientering fra Styret og Generalsekretær til orientering.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 21.55  

 

Neste styremøte er satt opp 9. september i forbindelse med NM.   


