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Møtetype Styremøte 

Deltakere Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie 
Maas Pedersen, Trude Høyert, Jan-Terje Omdal  

 
 
 

Saker  
 

 
69. Landslagskontrakter 

Generalsekretær orienterte. Hun minnet om utgangspunktet for evalueringen. Målene for 
elitesatsingen i strategiplanen er styrende. Landslagsmodellen er sett på som avgjørende for å 
oppnå målene. Administrasjonen har lagt vekt på at det er likevekt i rettigheter og krav for 
begge signeringsparter; det skal være attraktivt å være på landslaget samtidig som satsingen 
på toppidrett er bærekraftig. Det skal også være attraktivt å signere en representasjonsavtale. 
Landslagsavtaler slik de har vært praktisert, har ikke vært bærekraftig for forbundet.  
 
 
Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas 
Pedersen, Jan-Terje Omdal, Gabrielle Bjørnstad-Northern hadde ordet. Følgende temaer ble 
tatt opp 
 

• Balansen mellom de to avtalene 
• Beskyttelse mot sportsvasking 
• Hvordan avtalene kan bistå i ledelse av toppidretten 
• Behov for å gi rom for allerede signerte sponsoravtaler, samtidig som tidligere 

signerte avtaler ikke kan sette begrensninger for hvordan krav og forventninger 
framover skal styres. Det må være rom for forhandlinger 

• Prosess for informasjon, forhandling og signering, behov for å kommunisere avtalene 
med utøverne raskt  

• Merkevaren; det er forbundet som har eierskap til merkevaren, og det er forbundet 
som tar ut utøverne. Det er viktig at utøvernes agenter også forstår dette 

• Deltakelse på aktivitet med generalsponsor, hovedsponsorer og pressetreff.  
 
Vedtak 
Landslagskontrakten ble godkjent etter innlemmelse av punkt om at sponsoravtaler ikke 
kan være i konflikt med idrettens etiske verdier; «Verdier verdt å kjempe for». 
Representasjonsavtale for de som ikke blir tilbudt eller ønsker å signere en 
landslagsavtale med godkjent etter innlemmelse av samme punkt om «Verdier verdt å 
kjempe for», og med markedsaktivitet inkludert. Vibeke Nørstebø, sportssjef og 
generalsekretær legger fram avtalene for utøverne, og kobler på Endre Espedal ved 
behov.  
 
 

70. Eventuelt 
Anette orienterte om avklaring på søknaden fra Tone Kristiansen om permisjon. Tone har 
gyldig permisjonsgrunnlag. Trude Høyert går inn med fast plass i styret i permisjonstiden. 
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NTF har sammen med forbundene i Danmark, Island og Finland levert en klage til World 
Triathlon om World Triathlon Executive Board’s manglende beslutning om å utestenge de 
russiske og belarusiske forbundene fra å delta i Congress. Siden har det kommet fram at de 
påmeldte fra Russland vil reise til Abu Dhabi men vil ikke delta i kongressen.   
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