PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11/11.
TELEFON
TINGPERIODEN 2010-2012
2. NOVEMBER 2011
GODKJENT PR. 09.12.11__________________________________________________________________________

Oppfølgings-/Vedtakssak: 09/11/Fast G, FS-sak 10/11/35 og FS-sak 011/11/36
Deltagere telefonmøte:
Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR)
Ane Mengshoel (AM)
Caroline Moen (CM)
Sten Rune Pedersen (SRP)

Forfall:
Roger Tobiassen (RT)
Elling Berg (EB)
Andrea Wien (AW)
Anne Kari Paulsen (AKP)

Sak-koder:
V = Vedtakssak
I =Informasjonssak
L = Lukket sak
Tte= Tatt til etterretning

OPPFØLGINGSSAKER
Sak nr.

Ansv.

Type sak

FS-09/11/Fast G Klubb som mister sitt medlemskap i NDF og NIF

ALLE

I

FS-10/11/35

CM

I

Nomineringer til Idrettsgalla 2012

Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 09/11/Fast G
SAK: Klubb som kan miste sitt
medlemskap i NDF og NIF

FS ANSVARLIG: ALLE

FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
 Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: G2 : Faktura av 23.05.11 med forfall 06.06.11.
Vårt brev av 12.10.10
NDFs lov
SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning



informasjon

Fast G2 – Klubb som kan miste medlemskap i NDF og NIF.
Skjåk Dykkerklubb. Har utestående kontingent til NDF for 2010 og 2011.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Dersom utestående kontingent for 2010 kr. 910,- og 2011 kr. 910,-, til sammen kr. 1.820,-, ikke er innbetalt innen 26.09.11.
mister Skjåk Dykkerklubb sitt medlemskap i NDF. NIF tilskrives vedr. samme ift. klubbens medlemskap i NIF.
VEDTAK:
Dersom utestående kontingent for 2010 kr. 910,- og 2011 kr. 910,-, til sammen kr. 1.820,-, ikke er innbetalt innen
26.09.11. mister Skjåk Dykkerklubb sitt medlemskap i NDF. NIF tilskrives vedr. samme ift. klubbens medlemskap i NIF.

AKSJON/ANSV.:
Adm. følger vanlig prosedyre.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt

OPPFØLGENDE BEHANDLING – TIL ORIENTERING
Kontingentene for 2010 og 2011 ble ikke betalt innen fristen. Klubben er nå fratatt sitt medlemskap. Se vedlegg.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt
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Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 10/11/35
SAK: Nomineringer til Idrettsgalla 2012

FS ANSVARLIG: ALLE
FREMMET AV:

 Medlemmer
 Klubb
 Krets

SAKSUNDERLAG/REF.:

 Adm.
 AU
 FS

 Utvalg
 Instr.
 Skole

 CMAS
 NIF
Andre

Mail fra NIF av 03.10.11

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak

 Tatt til etterretning



informasjon

FORSLAG TIL VEDTAK:
Under klassen (4) Lagspill nomineres både herre- og damelandslaget.

BUDSJETTKONSEKVENS:
Ingen.

VEDTAK:
CM innhenter innspill fra UUVR.
Adm. sjekker opp om følgende klasser kun gjelder utøvere i individuelle idrette eller også utøvere i lagidretter:1, 2, 5 og
12.

AKSJON/ANSV.:
Se vedtak.
Adm. oversendes innstilling når UUVR er konsultert. (Tidsfrist for innsending er 3. november kl. 1200)

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

OPPFØLGENDE BEHANDLING – TIL ORIENTERING
Nomineringsbrev oversendt 01.11.11.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt
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VEDLEGG TIL FS-SAK FS-10/11/35

NORGES DYKKEFORBUND

0840 Oslo

solveig.holst@idrettsforbundet.no
Kopi: halvor.lea@olympiatoppen.no

Nominering Idrettsgalla 2012
Klasse 3: Årets lagspiller

Norges Dykkeforbund nominerer
Gunnhild Litlabø.
Begrunnelse
Gunnhild Litlabø var kaptein på damelandslaget i undervannsrugby som vant gull i VM i Helsingfors,
august 2011. Gunnhild har vært en pådriver og hun har kjempet for å få gjennomslag for en hurtig og
offensiv spillestil på damelandslaget. Denne spillestilen er hovedgrunnen til at det norske
damelandslaget vant VM. Gunnhild har, uten avbrudd, jobbet målbevisst mot VM-gullet siden nordisk
mesterskap våren 2002. Gunnhild har vært en meget viktig bidragsyter på det norske
damelandslaget. Hun har hatt fokus på hva som er det beste for laget fremfor seg selv. Gunnhild har
også som spillende trener på klubblaget BSI Boblen, vunnet norgesseriegull og NM-gull i 2011.
Klasse 4: Lagspill

Norges Dykkeforbund nominerer
1) Damelandslaget i undervannsrugby
Begrunnelse
Vinner av internasjonalt mesterskap, VM i undervannsrugby, august 2011.
Det norske damelandslagets hurtige og offensive spillestil gjorde laget suverent i forhold til
konkurrentene.
Det norske damelandslaget vant VM i 1995 (som det første kvinnelandslag i Norge*), og har etter 16
år med målrettet trening og fokus på å utvikle og forbedre sporten klart å gjenta suksessen med et
nytt gull i VM i 2011.
og
2) Herrelandslaget i undervannsrugby
Begrunnelse
Vinner av internasjonalt mesterskap, VM i undervannsrugby, august 2011.
Det norske herrelandslaget har gjort et gjennombrudd i en sport der Norge har få utøvere
sammenlignet med andre land.
Herrelandslaget i undervannsrugby er det første norske herrelandslaget som har vunnet VM-gull i en
lagidrett*. Dette er historisk.
Det faktum at både dame- og herrelandslag i undervannsrugby vant gull i samme mesterskap, er
også historisk.
* Det vises her til definisjon av lagidrett ifølge Norsk idrettsleksikon
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Klasse 7: Årets trener

Norges Dykkeforbund nominerer
1) Ronny Stålvang, damelandslagstrener i undervannsrugby.
Begrunnelse
Ronny Stålvang har vært trener på damelandslaget siden høsten 2003, og han har i løpet av disse
åtte årene vunnet tre gull i nordisk mesterskap, EM-gull i 2005, VM-bronse i 2007, EM-sølv i 2010 og
til slutt VM-gull i 2011. Samtidig som Ronny har vært trener på damelandslaget, så har han vært
spiller på herrelandslaget i undervannsrugby. I 2011 har han derfor vunnet to VM-gull. Ronny
Stålvang har satset på en spillestil som er svært annerledes enn hos andre land. Han har jobbet
målrettet, og satset på en offensiv og hurtig spillestil. Ronny Stålvang fikk maksimal uttelling for dette i
VM i Helsingfors i 2011.
og
2) Marius Skåre, herrelandslagstrener i undervannsrugby.
Begrunnelse
Marius Skåre var trener på herrelandslaget som vant VM i 2011. Han har vært trener på landslaget
siden 2003. Marius Skåres fokusområde som landslagstrener har vært å holde en oversikt over
treningskulturen og innsatsen til aktuelle landslagsspillere. Som landslagstrener har hans viktigste
oppgave vært å utvikle en rask og effektiv spillestil tilpasset de enkelte spillerne. Spillestilen har han
rendyrket gjennom situasjonstreninger og tester på landslagssamlingene. Marius Skåre har også hatt
fokus på å se på tilveksten av nye unge spillere. Han har jobbet med samarbeid mellom herre- og
juniorlag, samt at han har prøvd å være synlig for unge spillere på turneringer for å oppmuntre til
satsning videre. Opp mot VM i 2011 jobbet Marius Skåre mye med spillestilen på landslaget, og han
innarbeidet en felles spillefilosofi. Dette for å oppnå at så godt samspill som mulig under VM. Marius
Skåre har også jobbet med situasjonsspill, blant annet et innøvd trekk som herrelaget scorte på i VM
finalen 2011.
Klasse 12: Åpen klasse

Norges Dykkeforbund nominerer
Øyvind Nyhus.
Begrunnelse
Øyvind Nyhus var kaptein på herrelandslaget i undervannsrugby som vant VM i august 2011. Øyvind
Nyhus har betydd mye for landslaget over mange år, og han har vært en viktig person som har bidratt
til å motivere og forbedre spillet på landslaget. Øyvind Nyhus spiller undervannsrugby for Molde
Undervannsklubb som vant norgesserien og NM i 2011.
Oslo, 01.11.11
For Norges Dykkeforbund
Cecilia Rockwell (sign.)
President

___________________________________________________________________________
BESØKSADRESSE:
SOGNSVEIEN 73
0855 OSLO

TLF: 21 02 97 42/43

E-MAIL:
dykking@nif.idrett.no
www.ndf.no

ORG.NR: NO 970 261 850 MVA
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