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 Møtereferat 
 

Møtetype Møtested Møtetid 

Høstmøte Oppland 

skiskytterkrets 

Lillehammer, NTG Kl 19.00-21.30 

 

Til stede: Fra styret: Ottar Øygard, Jørn Smidesang, Frode Hagen, Britt Mordal, 

Hans Martin Tronrud og Ann Karin Knotten 
Klubbene: 

Østre Toten: Kjartan Tosterud og Magnus Aars 

Øystre Slidre SSL: Vidar Nilsen 

Tretten SSL: Jan P Stalenget og Ole Skaug 

Nordre Land: Stine Jøranli 

Vingrom IL: Paul E Hattestad 

Skrautvål IL Skiskyting: Ottar Øygard 

NSSF: Bjørn Jonsson 

Forfall: - 
Møtte ikke: Begna IL, Gjøvik Skiklubb, Skjåk IL Ski, Søndre Ål Sportsklubb 

Skiskyting, Tingelstad Skiskytterklubb, Tormod Skilag, Vestre Slidre 

IL Skiskyttergruppa.  
  

 

Sak nr. Saksbeskrivelse/vedtak Ansvar: 

  Innledning/Velkommen 

Ottar ønsker velkommen og gjennomgår Agenda for 

møtet. Spesielt velkommen til Bjørn Jonsson som 

representant for NSSF. 

Ottar 

1.  Orientering om terminliste 2019-2020. 

Ottar gjennomgår terminlisten og forklarer hvilke 

vurderinger som er gjort, mottatte innspill til datoer og 

distanser, samt oppbygging av terminlisten med fordeling 

av Gullsport og KM. 

o Klubbene oppfordres til å vurdere muligheten for 

å arrangere renn i ledige helger 

o Det anbefales å se på terminliste for langrenn, 

som et godt alternativ for konkurranser i ledige 

helger eller som komplementær aktivitet. 

 Orientering om Gullsport Cup 

Stine orienterte kort om Gullsport og klubbenes ansvar 

som renn arrangører. Detaljert informasjon finnes på 

kretsens hjemmeside. 

Det er kjøpt inn nye svarte startnummer som skal 

benyttes. 

Kommentar:  
Nordre Land ønsker å arrangere KM Normal dag 1 og Sprint 

dag 2. Ottar oppdaterer. 

 

Ottar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stine 

2.  Stafettuttak – uttakskriterier HL og NM(jr og sr) 

o HL: 

Styret anbefaler at Kvalfoss sprinten, ØM og KM 

er uttaksrenn i tillegg til rennene under HL, dette 

Ottar 
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er 2 ekstra uttaksrenn ift tidligere sesonger og vi 

bidra til at KM får et større fokus. 

 

Det ble en diskusjon rundt topping av lag vs. det å 

stille flest mulig lag. 

Kommentar: 
- Klubbene støtter forslaget om å øke med 2 

uttaksrenn. 

- Det legges inn i uttakskriteriene at det er en 

intensjon/målsetting om at flest mulig skal få gå 

stafett og at legleder komponerer lagene deretter. 

 

o JR NM og Mix stafett:  

Styret anbefaler at Jaktstart teller som eget renn 

(det vil si totaltid minus sprint tid). 

Styret anbefaler at klassene M/K 17 og 18 

rangeres sammen, M/K 19 rangeres for seg og 

M/K 20-22 for seg. 

Kommentar: 
Klubbene støtter forslaget. 

 

o SR NM: 

Det ble en diskusjon rundt dagens kriteria hvor 

det er beskrevet at «satsende seniorer skal 

prioriteres».  

Mange gode momenter ble belyst. 

Kommentar: 
Det var enighet om å legge inn en setning om at 

Lagleder topper laget ut i fra de løperne som er 

aktuelle for stafett uavhengig av klasse og at 

setningen om at satsende seniorer strykes. 

 

o Generelt:  

Uttakskriterier og oppdaterte rangerings lister 

finnes på Kretsens hjemmeside. Stine Jøranli 

oppdaterer listene fortløpende 

 

3.  Rennopplegg sesongen 2019-2020 

 

Dagens ordning videreføres med følgende presiseringer: 

o Hjelpelister for lagleder (info på OSSK 

hjemmeside) oppdateres av styret. 

o Lagleder må være tilgjengelig hele renndagen 

o Det skal være en ansvarlig fra kretsen tilgjengelig 

pr innskytingsskive (i tillegg til eventuelle team 

etc) 

o Informasjon, innskytingslister og andre oppsett 

skal inneholde kontaktinformasjon til lagleder 

o Lister skal legges på Facebook OSSK jr-sr 19/20 

Facebook vil være primær informasjonsside. 

 

NB! Nytt fra NSSF er at rennarrangøren vil dele ut 

startnummer ifm avtrekkskontroll før start. 

Ottar 
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4.  Frode orienterer om TD status og tanker rundt hvordan 

han som kretsens TD koordinator ønsker å sette opp og 

disponere TD 1 ifm vinterens kretsrenn, samt viktigheten 

av å utdanne flere TD’er. 

o Det forsøkes å sette opp 2 stk TD’er pr renn, hvor 

en erfaren og en nyutdannet jobber som team. 

o Det legges opp til TD kurs på slutten av/etter 

sesongen. 

o Det er ønskelig med årlig TD 

samling/erfaringsutveksling og denne vurderes 

lagt i tilknytning til TD kurset. 

o Det presiseres viktigheten av at arrangørklubber 

har TD kompetanse. 

 

Frode 

5.  Sportslig aktivitet – kretssamlinger 

- Hans Martin oppsummerte aktiviteten som er 

gjennomført i kretsregi så langt, samt kommende 

aktivitet.  

o Dagsamling på Dokka i juni 

o 2 dagers samling på Birkebeineren i september 

o Snøsamling på Beitostølen16-17 nov 

 

I tillegg arrangerte Vingrom IL åpen samling for jr/sr, 

samt mulighet for et antall 16 åringer, i sep-19. Dette var 

samtidig som kretssamlingen på Birkebeineren. 

 

15-16 års gruppen har i tillegg hatt MOT samlinger, hvor 

den siste er en snøsamling på Dombås i november. 

 

- Det ble fremmet et forslag om at fremtidige 

kretssamlinger skal arrangeres på rundgang mellom 

klubbene i kretsen. På denne måte vil belastningen 

fordeles, utøverne blir kjent med ulike arenaer og 

klubbene får promotert egne anlegg og fasiliteter. 

Kommentar: 

Initiativet ble godt mottatt blant klubbene og vil bli et 

agendapunkt på vårmøtet hvor det vil fordeles oppgaver 

og planlegges ytterligere.  Det henvises til Buskerud hvor 

de har et ambisjonsnivå om å arrangere 1 samling i 

måneden, dette vil bli tema i det videre arbeidet. 

 

Hans Martin 

6.  Økonomi - status 

Budsjett ble fremlagt, se eget vedlegg. Kretsen har et 

godt og balansert budsjett. 

 

Britt 

7.  Ren utøver og Rent idrettslag 

- Samtlige utøvere som har ambisjon om å representere 

Norge ved å delta i internasjonale konkurranser sesongen 

2019/2020 (junior/senior), må gjennomgå Ren utøver 

(samtlige moduler – og printe ut bevis), samt avgi 

helseopplysninger ved å sende inn helseattest. 

Ann-Karin 
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Frist 1 november 2019. 

- Ingen av klubbene i OSSK har godkjent status som 

Rent idrettslag. 

Klubbene oppfordres til å gjennomføre sertifiseringen 

som ligger på nett www.rentidrettslag.no 

Dette tar ca 2 timer. 

Ifm kretsens innsendte Utviklingsavtale har kretsen listet 

bla. Rent idrettslag som en ambisjon, og kretsen vil bli 

målt på oppnåelsen av dette ifm tildeling av økonomiske 

midler. 

 

8.  Registrering av aktivitet i klubbene 

Styret oppfordrer samtlige klubber til å kontinuerlig 

registrere aktivitet på forbundets hjemmeside under 

skiskyting.no – velg deretter Utvikling og Registrere 

kurs. 

Registrering av all aktivitet som trener kurs, 

skiskytterskole, innføringskurs, mødre/fedre kurs, start 

møte etc, er viktig grunnlag for den utbetalingen OSSK 

får fraNSSF. 

På lik linje med punktet over er dette en del av kretsens 

Utviklingsavtale og det er evnen til å oppfylle 

ambisjonene i Utviklingsavtalen som i stor grad 

vektlegges ved tildeling av økonomiske midler til 

kretsene. 

Ann-Karin 

9.  Orientering fra NSSF 

Bjørn Jonsson er styremedlem  og har ansvaret for 

oppfølging mot Oppland, Hedmar, Nord-Østerdal og 

Møre og Romsda.. Han ga en generell orientering om 

status NSSF og beskrev en utfordrende vår og sommer 

med store utskiftninger av personell og stort fokus på 

økonomi og arbeidet med å etablere nye 

sammarbeidspartnere. Pr dd er 2 nye store sponsorer på 

vei inn, ICE og Kina-avtalen. Kina-avtalen er en 

kommersiell avtale over 3 år -  smøresamarbeid som gjør 

at Norge kan tilsette 4 nye smørere. 

I tillegg er det ytterligere initiativ under utvikling for 

eksempel Aktiv mot kreft samarbeid, med egne Aktiv 

mot kreft kinnstøtter.  

DNB avtalen går ut sommeren 2020 og dette gir nye 

muligheter til å knytte avtaler mot bank, finans, eiendom 

og forsikring. 

 

NSSF lanserer ny nettside medio november. 

  

Det gjennomføres samling med samtlige kretser ifm 

åpningsrennet på Natrudstilen, hvor følgende vil være 

hovedtema: 

- fluorforbudet 

- «alle er med» 

- aktiviteter, anlegg og klubber som ligger brakk 

Bjørn  

http://www.rentidrettslag.no/


      Oppland skiskytterkrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Eventuelt 

Styret vil oppdatere kretsens hjemmeside og referater fra 

møter i OSSK og vår/høst møter vil bli tilgjengeliggjort 

der. 

Ottar/Alle 

 Neste Møte:  

- Vårmøte OSSK  

 

 


