
 

Referat fra styremøte i OASSK (Oslo og Akershus skiskytterkrets) 

 

 

Dato 22. januar 2019 

Sted Ullevål 

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

Fraværende Hege Berg-Knutsen, Svein Willassen 

 

Agenda 
1. Ansvarsområder – INFOSAK  
2. Team OASSK – camp – hospitering – rekruttering 2019 /2020 – plan?  

a. Nytt fra Trym som trener team  
3. SommerCup – VEDTAK  

a. Evaluering av 2018 
b. Invitasjon 2019 – prosess 

4. WEB – retningslinjer for hva som skal legges ut  
a. Ex renn, samlinger, camp etc. 

5. Stafettkomiteene på plass i HL og jr/sr 
6. EQ timing  
7. økonomi og årsrapport 
8. evt.  

Link til info om Holmenkollen Biathlon Camp: http://holmenkollenbiathlon.no/ 

 

Beslutninger/vedtak: 
I. SommerCup videreføres til 2019 

 

Junior/Senior 
Diskusjoner i forhold til:  

• Hadde det vært en ide å slå sammen KM for de eldste med andre kretser for å få mer konkurranse. Kanskje 
det vil være til en større motivasjon? 

• Østre Toten innføres Stafett Mix lag . Nytt av pret er stafett duo ( kr 6000 pr lag) 2 personer av samme kjønn. 
Innført på bakgrunn at det er mangel av jenter og mange gutter får ikke gå stafett av den grunn.  
 

Team OASSK: 

• Hva kan gjøres for at kretssamlingene får et større oppmøte gjennom hele treningsperioden? Tydeliggjøres 
av informasjon før treninger/samlinger er viktig, men hva annet kan gjøres? 
Det er laget en QuestBack som skal sendes ut til Team OASSK for tilbakemelding på opplegget sommer/høst 
2019 

• Hva gjør vi med Team OASSK for sesongen 2019/2020? Ulike konsepter ble drøftet. Kretsens ansvarlig for 
Team OASSK samler innspill i en presentasjon for videre drøftinger.  

• Kretsens nettokostnad for Teamet i 2018/19 sesongen er i underkant av 100 000 NOK 
 

 
HL + OASSK cup 

• Første renn i vintercup er gjennomført, og resultater lagt ut på OASSK nettsider og facebook 

• Lede- og prikketrøyer får vi dessverre ikke brukt på alle renn. Dette gjelder Kvalfoss sprinten og HL som er 
nasjonale renn og som har sine egne sponsorer på startnummer.   

• HL 14-17. feb er under kontroll. Mange deltakere fra vår krets.  

http://holmenkollenbiathlon.no/


 

SommerCup 

• Kretsen vil bidra økonomisk til arrangør av SommerCup. 

• Evalueringen etter QuestBack legges ut på kretsens internett siden samt på Facebook 

• Invitasjon sendes ut til kretsens klubber for å få på plass arrangørklubber.  
 
Kretsleder informasjon 

• Forbundet har nedsatt en komite som ser på eqtiming. Erik Bjønnes representerer OASSK. Vi avventer 
informasjon fra gruppen. Erik bør komme til kretsen og gi info på hva som er forbringene. 
 

 
Publisering på web 

Kretsen sender informasjon om kommersielle arrangementer til klubbene i kretsen. Klubbene velger så hvordan 

informasjonen formidles internt i egen klubb.  

 


