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Innstiling til Teknisk komite sportsdrill (TKSD) 

Valgkomiteen, bestående av Elisabeth Frøyen Aasen og Lisa Victoria Burrell, har etter 

gjennomlesing av søknadene og et telefonmøte kommet frem til en innstilling til hvem som 

skal utgjøre Teknisk komite sportsdrill. Vi har i dette arbeidet spesielt vektlagt at komiteen 

skal bestå av medlemmer fra ulike klubber, være balansert mellom medlemmer med et 

spesielt fokus på breddeaktivitet og toppidrett og bestå av mennesker med stor arbeidsevne og 

samarbeidsvilje. Videre hadde vi et ønske om at medlemmene i komiteen skulle være oddetall 

for å unngå eventuelle problemer ved avstemning.  

Valgkomiteen foreslår følgende sammensetning av TKSD:  

- Stine Gjørtz. Leder.  

- Lisa Mari Thomassen Sæther  

- Kristina Haugsbø 

- Tia Caroline Aksnes  

- Marthe Thorsø 

Nedenfor følger en begrunnelse for søkerne som ønskes i komiteen: 

Stine Gjørtz 

Stine har vært medlem av TKSD og trener- og dommerkomiteen i ND i mange år og har god 

kjennskap til komiteens arbeid. Hun har i tillegg mange internasjonale kontakter og er 

nasjonal og internasjonal dommer. Valgkomiteen ønsker Stine som leder av TKSD på grunn 

av hennes lange erfaring fra komiteen, hennes effektivitet og profesjonalitet. Stine er nøktern, 

objektiv og rolig, og har lang erfaring med å være leder fra lederstillinger i arbeidslivet. At 

Stine i dag ikke er aktiv i en spesifikk sportsdrillklubb anser vi som positivt for lederrollen og 

som ønskelig blant det nasjonale sportsdrillmiljøet.  

Lisa Mari Thomassen Sæther  

Lisa Mari har lang erfaring fra arbeid i TKSD, er hovedtrener for Askøy turn- og 

sportsdrillklubb, er nasjonal og internasjonal dommer og har mange internasjonale kontakter. 

Vi ønsker at Lisa Mari fortsetter arbeidet i komiteen, spesielt grunnet hennes lange erfaring og 

store arbeidskapasitet. Lisa Mari har et spesielt fokus på toppidrett.  
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Kristina Haugsbø 

Kristina søker seg inn i komiteen for første gang, og vi anser at hun kan bli en stor ressurs for 

komiteens arbeid fremover. Kristina er aktiv i Ålesund Sportsdrill og har lang erfaring som 

utøver nasjonalt og internasjonalt. Siden Kristina fortsatt er aktiv utøver vil hun kunne bidra 

med et utøverperspektiv i komiteens arbeid. Valgkomiteen tror Kristina har stor 

arbeidskapasitet, klare meninger og et stort engasjement for sportsdrill. I sin søknad vektla 

hun et fokus på breddeutvikling.  

Tia Caroline Aksnes  

Tia søker seg også inn i TKSD for første gang, og vi mener at hun kan bidra med nye og egne 

meninger inn i komiteens arbeid. Tia har lang erfaring som utøver på nasjonalt og 

internasjonalt nivå, er i dag en av hovedtrenerne for Fana sportsdrill og er utdannet nasjonal 

dommer. Tia vektlegger i sin søknad et fokus på toppidrett og viser et stort engasjement for 

idretten.  

Marthe Thorsø 

Marte søker seg inn i TKSD for første gang etter oppfordring fra valgkomiteen, og leverte en 

reflektert og engasjert søknad. Marte er tidligere utøver på nasjonalt og internasjonalt nivå og 

er i dag hjelpetrener i TIF Viking sportsdrill. Marte har grunnet studier i utlandet vært borte 

fra idretten en liten periode, og vi tror dette kan bidra til egne meninger og et nytt syn på 

utfordringer og oppgaver. I tillegg har Marte erfaring fra konkurranser i korpsdrill, noe som 

kan være fordelaktig i rekrutteringen av denne gruppen. Vi mener at Marte kan ha stor 

arbeidskapasitet i komiteens arbeid, og hun har et fokus på breddeutvikling. Med dette vervet 

ønsker vi å gi Marte en styrket tilhørighet og tillitt i det nasjonale sportsdrillmiljøet, og 

muligens også i egen klubb. Dette vil kunne bidra til å beholde en stor ressurs i miljøet over 

lengst mulig tid.  

For valgkomitéen: 

Elisabeth Frøyen Aasen  

Lisa Victoria Burrell  
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Valg av nye valgkomitee: Styret foreslår :  

Elisabeth Frøyen Aasen  

Lisa Victoria Burrell  

 


