
 

Referat fra styremøte i OASSK (Oslo og Akershus skiskytterkrets) 

 

 

Dato 20. november 2018 

Sted Ullevål 

Tilstede Ninni T. Jonsson, Finn Borchgrevink, Gunhild Myhr, Johann Rud, Svein Willassen, Randi Lurås 

Fraværende Hege Berg-Knutsen 

 

Agenda 
1. Info fra kretsledermøte og ekstraordinært Forbundsmøte, Sjusjøen. 
2. Diskutere poengfordeling til OASSK cup for 13-16 år 
3. Ansvarsområder (runde rundt bordet) 
4. Renn  
5. Young Star uttak 
6. SommerCup – Svar på Questback 
7. Regnskap 2018 og budsjett for 2019  
8. Drøfte - utvidelse av kretsen med Røyken som en del av Akershus? 
9. Evt.  

 

Beslutninger/vedtak: 
I. Følgende renn er tellende for uttak til Young Star 2019; Kvalfossprinten, HL og ØM 

II. Følgende renn er tellende for uttak til HL stafetten: normal og sprint, fredag og lørdag på HL. Stafettlagene 
vil bli offentliggjort etter lørdagens HL renn iht retningslinjer hos arrangør. 

 

Junior/Senior 

• Testrenn i kollen i høst har hatt bra deltakelse med i snitt 20 deltakere per gang. Treningene har hatt litt lavere 

deltakelse noe som ønskes jobbes med til neste sesong. Tiltak er å høre en runde med klubbene via trenere og  

se på nye tiltak sommer sesongen 2019. Forslag til tiltak er kretsøkter som en del av treningsplanen for utøvere, 

sterkere markedsføring av treningene, eller redusere antall treninger.  Rollen som trenerkoodinator bør også gå 

på rundgang i klubbene som tidligere. 

• Norges Cup (NC) ansvarsliste er sendt ut til klubbene  

• Team OASSK rapport er sendt til forbundet. Det jobbes videre med profilering av teamet på OASSK sine web og 

FB sider.  

• Team OASSK vil arrangere åpen dag for 3. klassingene på vgs for at de skal blir kjent med teamet. Opprinnelige 

ble det planlagt med 9/12 men denne dagen må muligens flyttes pga renn på Simostranda denne dagen. 

• Regler for stafettuttak er på høring og vil bli presentert på våre nettsiden når besluttet 

 

Utvikling 

• Trener 2 kurs avholdes 8+9/12 og er presentert på kretsens nettsider 

• TD’r er fordelt på kretsens renn for sesongen 2018/19.  

• OASSK har mange utdannede trenere. Informasjon vil forberedes og sendes ut til kretsens klubber for 

henvendelse dersom behov for trenere  

 

 

HL + OASSK cup 



• Vel gjennomført HL samling med 80 deltakere + trenere og voksne. Oppsummering av samlingen vil legges ut på 

kretsens nettsider.  

• Det gjennomføres en høringsrunde på poengskalaen for OASSK cup. Når poengberegningene besluttes vil dette 

publiseres på kretsens web sider i forkant av cupens oppstart. 

 

Sommer cup 

• SommerCup QuestBack ble avsluttet i november med 64 besvarelser hvorav hele 59 ønsker at cupen er kommet 

for å bli. Det betyr at vi trener klubber som kunne tenke seg å arrangere sommercup 2019.  

Oppsummering av QuestBack vil bli publisert på kretsens nettside. 

 

Kretsleder informasjon 

• Moderniseringsprosjektet er et initiativ fra Norges Idrettsforbund hvor det ses på en ny måte å organisere 

idretten i Norge. 

• Gjermund Hol har hatt rollen som skiskytterpresident frem til nytt valg på ekstraordinært Forbundsting i 

november. Arne Horten er fremmet som kandidat som ny president.  

• Fluor som tema på Kretsledermøtet på Sjusjøen. OASSK mener at NSSF må følge Skiforbundet når dette nå er 

besluttet. Ingen fluorbruk i renn opp til og med 16 år. 

• Hvordan skal skiskyting forholde seg til dette? Langrenn har tatt sitt standpunkt.   

• Emit-brikke og bytte av batteri vil bli lagt ut på våre nettsider slik at utøvere gjøres oppmerksomme på dette før 

sesongstart. 

• KM medaljer bestilles inn for sesongen 2019  

• Nye TD vester for OASSK er levert. 

 

 


