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Internasjonal deltagelse og budsjettering. 

 

På NBF sine hjemmesider ble det 11.10.2014 publisert oppsett til NBF sin 

internasjonale satsing for 2015. samt 17.10.2014 ble det publisert en 

redegjørelse fra Generalsekretæren om budsjettering og gjennomsnittlige 

kostnader. 

 

Vi finner ikke dette i tråd med det som kom frem på Tinget 2014 og ei heller i 

tråd med det Tinget 2014 bestemte. 

 

Når det gjelder W.C. 14 og 15 og VM Skive 2015 står det i referatet fra Tinget. 

 

Budsjettet for 2015. 

Det ble påpekt at det måtte kunne la seg gjøre å sende flere skyttere til VM dette 

året for de budsjetterte kr. 90.000,- siden mesterskapet går i København. Det ble 

også hevdet at det  

sikkert ville være mange som ville delta på en fellesbuss med laget og kanskje 

gjøre reisen «gratis». 

Gen.sek. sa at det ville være fint om man fikk til dette, men i 

budsjettsammenheng må man ta hensyn til mulige utgifter og kun sikre 

inntekter. 

Styret vil følge opp innspillene. 

 

Gjelder for både 2014 og 2015 

 

Forslag fra BR Midt-Norge: 

Tinget henstiller til styret å finne dekning for de merutgifter prioritering av World 

Cup  

medfører. 

Forslaget til Midt-Norge vedtatt med overveldende flertall. 
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Tinget mente klart at NBF må sende 12 skyttere til VM i Danmark. Styret fikk 

også tilbud om dugnad til å skaffe buss og «Gratis Lagledere» blant de som 

ønsket å delta på fellesbussen. 

 

Innenfor de økonomiske rammer er det helt klar mulig å sende 12 skyttere 

uten egenfinansiering slik Tinget mente.  

 

Samtidig ønsker vi å påpeke at det er mulig å få til en langsiktig oppkjøring til 

VM med 12 skyttere. Disse 12 kan sendes til W.C i Tyrkia for å trene på lag og 

få matching. Tinget gav styret i oppgave å finne inndekning til W. C, i 2014 og 

2015, ca 50 000 kr hvert år. I 2014 var det ingen uttagelse til W.C. og derfor 

kan disse midlene slåes sammen og benyttes på VM troppen til matching i 

Tyrkia. 

Reis og opphold koster mellom 3 og 9 000 kroner i denne perioden, godt 

innenfor de 100 000 kr Tinget mente skulle brukes i perioden. En god måte å 

bruke midlene til W. C. på som NBF sitt styre ville få mye ros for. 

I praksis kan uttak av 12 skyttere til W. C. gjøre på bakgrunn av utesesongen 

2014 og Krystallstevnet 2015 Mest sannsynlig gir dette et korrekt uttak av de 3 

beste i hver klasse, men også en åpning for korrigering til VM etter Stevnet på 

Akkerhaugen 

 

Når det gjelder Generalsekretærens beskrivelse av kostnader ved reise i Europa 

er dette i stor utakt med gjengs priser i de fleste reisebyråer og ikke i samsvar 

med faktiske forhold. Vi mener at dette kan gjøres langt billigere og anbefaler 

styret å ta en gjennomgang med rutiner og sette reisene ut på anbud. NBF 

bruker rundt 1 mill kroner på reise i året og alle som bruker så mye penger på 

reise konkurranseutsetter disse. Dette er penger som kan brukes på skyttere 

og ikke til profitt for reiseselskaper. 

 

Det er heller ikke samsvar med budsjett og antall skyttere til EM Innendørs i 

Slovakia. Her kan det helt klart sendes flere skyttere for det som er budsjettert 

og at dette burde koringers.  

 

Sandefjord Bueskyttere ønsker at Styret i NBF tar stilling til om de ønsker å 

følge det mandat Tinget gav styret og komme med en korrigering av de 

opplysninger de har offentliggjort i god tid (01.12.2014) før fristen (31.12.2014) 

som er satt der går ut.  

 

Hvis styret finner å følge Tingets anbefalinger er det helt sikkert en del skyttere 

som vurdere annerledes. 

 

Sandefjord Bueskyttere ønsker også svar fra styret på om de ønsker en 

gjennomgang av rutiner ved reise og en tidsplan og handlingsplan for dette. 

 

Vi imøteser Styrets svar innen 01.12.2014 

 

Mvh 

Styret 

Sandefjord Bueskyttere 
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