
 
 

 

Referat fra styremøte, 05.09.12.2012 

 

Tilstede: Odd Erik Berg, Nils Anders Lien, Vivi S. Engebretsen, Grete Blørstad 

På tlf.: Erling Hagen 

Forfall: Anstein Skinnarland (vara) 

Sted: Jernbaneverkets lokaler i Drammen 

 

Sak 3 – Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møte 24.05.2012 godkjent. 

 

 

Sak 4-6 – Forberedelser til høstmøtet 
 

 

Sak 4 - Gjennomgang av saker fra vårmøtet og fordeling av aksjoner herfra til 

høstmøtet 
 

Midler fra Norges skiskytterforbund 

Vi har fått tilsagn på 84.000 kr til kretsutvikling og 30.000 kr til jenteprosjekt. 

Får utbetalt 2/3 av midlene nå. Resten av midlene utbetales mot dokumentasjon. 

Det er viktig at klubbene melder inn aktivitet, slik at kretsen kan dokumentere aktivitet. 

 

Klubbene er ikke gode nok til å få inn arrangement/ opplæring i klubbene. Dette teller som 

grunnlag i en søknad til forbundet, eksempelvis trenere på Young star, trenerkurs og TD-kurs  

– påminnelse på høstmøte.  

 

Kretslaget 

27 utøvere er påmeldt kretslaget. 

Informasjon fra Arild Helldal på høstmøte 

 

 



Jr.NM og Norgescup 

Ønsker å lage et opplegg for dem som er på kretslaget. Aktuelt med minibuss? 

Diskusjon rundt løpere som ikke er på kretslag og heller ikke på team. Bistår kretsen disse på 

noen måte i forhold til innskyting? Behov/ ønsker/ forventninger hos utøverne? 

 

Kretssamlingene 

Sliter med å få 98-foreldre med. 

Spent på neste 2000-samling 

 

Sportslig langtidsplan 

Utfordring for kretsstyret å utarbeide forslag til langtidsplan uten en diskusjon rundt en del 

prinsipielle spørsmål med klubbene. 

Tema: private lag, NTG-Geilo som ressurs i kretsen 

Be klubbene om innspill. Høre om det er interesse for om dette er interessant å ha som et 

temamøte i forkant av vårmøte? 

Nils Anders sjekker egen klubb. 

Grete sjekker andre klubber og forbundet 

 

Rutiner for rangering av søkere når flere klubber fra kretsen søker om å arrangere samme 

renn 

Ikke fått noen tilbakemelding fra klubber. Odd Erik etterlyser synspunkt fra klubbene. 

 

TD-kurs 

Kurs nord i fylket: Erling følger opp Ål og Geilo. 

Kurs sør i fylket: Spørsmål fra Oslo-Akershus skiskytterkrets om samarbeid, fordelt over to 

kvelder. Skjerven forespurt. Nils Anders følger opp Skjerven. 

Prøver å få til kurs i slutten av oktober/ starten november. 

Kretsen dekker kostnader en eller to fra hver klubb. 

 

 

Sak 5 - Utkast til renndatoer for Sparebank 1- cup. 
Må ha 10 renn i forhold til avtale med Sparebank1. 

Odd Erik og Nils Anders utarbeider forslag og diskuterer med styre på mail med utg punt i: 

• 4 dobbelthelger 

• 2 enkelthelger 

Sendes klubbene for kommentar med målsetting om godkjenning av lista på høstmøte. 

 

Sak 6 - Produksjon av dokumenter 
Ikke diskutert. 

 

 



Sak 7 – Godtgjørelser av trenere – revisjon av retningslinjer 
Torgeir og Dag ønskes brukt på samlinger. Større belastning på dem, bør belønnes på linje 

med profesjonelle trenere som får 1000 kr dagen. 

Trenere som får mer enn 4000 kroner pr kalenderår må fakturere skiskytterkretsen. 

Odd Erik sender ny formulering på profesjonelle trenere til styret for godkjenning, slik at de 

kan gå inn under pkt 1. 

 

 

Sak 8 – HL 2013 – lagledere 

Park Hotel Vossevangen er reservert (www.parkvoss.no). 

Lagledere: 

16-års foreldre: Stampe, Drammen Strong 

15-års foreldre: Torgeir Skrede? Odd Erik forespør 

 

Ansvarlig for stafett-uttak: Nils Anders Lien 

 

 

Sak 9 – Trenerkurs? (spilt inn av Vivi) 

 

Trenerkurs 1 og 2 i regi av Buskerud skiskytterkrets? 

Intensjonen var å gjennomføre trenerkurs i forbindelse med Geilo-samling for 13-16-åringer i 

høst. Det fikk vi dessverre ikke til. 

Styret ønsker å bruke de trenerne vi støtter økonomisk. 

Per Øverby – kretsutvikler – forespørres om å organisere skytekurs 

 

Spørsmål om oppdeling av kurs med oppfordring til å ta langrennsdelen hos skikretsen. 

Plan for skytedelen, trener 1 eller 2: 

• Samling 13-14. oktober - skytedelen 

• Samling 20-21 oktober - skytedelen 

 

 

Tema til diskusjon/ informasjon 
Jenteansvarlig: Elisabeth Skrede har takket nei. Bjørnar Johannssen har sagt ja 

 

Sykkelskyting Simostranda: søndag 30. september. Nils Anders sjekker om premier er 

kommet fram 

 

Premiering for SpareBank1-cup sesongen 2011/2012: På sykkeskyting på Simostranda. 

Klubber som ikke deltar får tilsendt premier 

 

http://www.parkvoss.no/


SommerNM - Holmenkollen 

Sender ut forespørsel til klubbene om at de kan ta ansvar på innskyting. 

Alle MÅ ta ansvar. 

 

Distribusjonsliste over klubbene 

Grete lager liste over klubber og kontaktpersoner som legges i drop-boks og på hjemmesida. 

Arild jobber med å lage e-postadresser knyttet til skiskytterkretsen og verv i styret. 

 

Søknad om utsettelse av frist for å søke HL 2015, Svene og Bevern 

Sverre Tjøntveit, spør kretsen om utsettelse av søknadsfrist til kretsen til 15. september 

2012. Frist fra krets til forbund er 1. oktober 2012. 

Søknad om utsettelse av frist innvilges. 

 

Høstmøte 10. oktober 2012 på Sole hotell. 

 

Styremøter 

Neste styremøte 17. oktober kl. 19.00 – Hokksund, Ozo på Loesmoen 

Mulig 23-24. november på Geilo 

 

23.09.2012 GB 


