
 
 

Referat fra styremøte, 23.08.2016 
Tilstede:      Jens Vig, Knut Jarle Kleven, Roar Viken, Grete Blørstad, Knut Aas (vara) 
Tilstede på telefon:  Charlotte Fjeld Andersen, Eilev Sørbøen  
Andre:  Sigrid Groven, jenteansvarlig (tom orientering om mental trening) 
Sted: Simostranda  
Tid: Kl. 18.00 – 20.30 
 
1. Referat fra forrige møte – 26.05.2016 

Referatet ble godkjent 
 

2. Status samlinger 
Sigrid Groven orienterte. 

a. 13-16 samlingene: 
Det er mye arbeid i forkant av samlingene. Minner om at vi kontinuerlig trenger fokus på 
behov for påfyll av nye ildsjeler. Klubbene, foreldre og trenere er gode til å stille opp på 
planlagte samlinger. Karine Holemark, Hønefoss og Sigrid Groven, Drammen Strong er i dag 
dem som har hovedansvaret/ hovedjobben. I forhold til innkjøp av mat på samlinger trenger 
vi Kivi – kort. Vi må ha tre kort. 
Ansvar: Jens skaffer Kivi-kort 

b. Jenteprosjektet 
Prosjektet har fokus på de yngre jentene (13-16). 
Prøver å få til ei trening/ettermiddagssamling pr måned  i høst. Er i direkte kontakt med 
klubbene. 
Geilo og Ål samarbeider om jentene i klubbene. Dette samarbeidet ser ut til å fungerer bra. 
Viktig at klubbene dokumenterer aktiviteten i forhold til kretsutviklingsavtalen med NSSF. 
Ansvar: Eilev Sørbøen formidler ansvaret for dokumentasjon til Geilo og Ål. 
Sigrid Groven til øvrige klubber. 

c. Åpen jr-samling 
Ansvar Knut Aas sjekker eventuell overnatting på Toppidrettssenteret helgen 21-23 oktober. 
Jens sjekker andre alternativer. 

d. Trenerforum 
Det er avtalt trenerforum mandag 7. november på Svene med Torgeir Skrede og Pål Gunnar 
MIkkelsplass som innledere. 
Ansvar: Jens 

e. Mental trening 
Kretsen har fått 25.000 kr til foredrag om mental trening. Det første foredraget var på Geilo 
på 14-15 samlingen i august. Det er vanskelig å samle løpere til foredrag så det bør gjøres i 
forbindelse med samlinger eller renn. Den åpne jr-samlingen i Kollen er en mulighet, 
rennhelgen på Geilo i slutten av november er en annen mulighet.  Jens jobber med å finne 
foredragsholder. Anne Marte Pensgård (Olympiatoppen) er i USA. Anne Grete Jeppesen eller 
Øyvind Hammer er mulige navn. Tom Henning Øvrebø (Olympiatoppen) er også en mulighet. 
Ansvar for hyre inn foredragsholder:  Jens 
 
 



3. Kurs 
a. Trener 2 kurs, kun skytedelen 

Vi bør prøve å få til et kurs samtidig med 13-16 samlingene 14-16 oktober. Foretrukket sted 
er Svene da det er hotell og møterom der. Vi kan godt sende invitasjon til Oslo og Akershus 
Skiskytterkrets. 
Kretsen har i flere år brukt Hanne G Thoresen som instruktør. Hanne begynner imidlertid å få 
så mye å gjøre at kretsen trenger en i tillegg. Aktuelle instruktører kan være trenerne på NTG 
Geilo, Andre trenere på Statkraft-lagene (Jon Kristian Svaland), landslagstrenerne Anders 
Brun Hennum (fra Lier) eller Arild Askestad. 
Ansvar: Jens finner instruktør og organiserer 

b. TD1-kurs 
Fordel å få gjennomført TD1-kurs før nyttår. I Likhet med trenerkurs er TD1-kurs svært nyttig 
også for foreldre. Vi prøver å få til TD-kurs både i nedre del av fylket og i Hallingdal. 
Ansvar: Knut Aas er instruktør på kurs på Hønefoss og organiserer kurset 
Ansvar Hallingdal:  Eilev snakker med Bøygard og organiserer kurs gitt at Bøygard sier ja til å 
være instruktør. 
 

4. Forbundstinget 
Jens orienterte kort fra forbundstinget i Stavanger i juni.  Referat ligger på NSSFs hjemmeside. 
 

5. Høstmøte- dato og sted 
Styret bestemte å invitere til høstmøte onsdag 12 oktober på Sole kl 18. 
Ansvar: Grete og Knut Jarle varsler møtet på nettet og på e-post til klubbene. 
Ansvar: Jens bestiller lokale. 
 

6. Lagleder på nasjonale renn 
a. Sommer NM 

Ansvar: Jens sjekker med Sverre Tjøntveit. (Han har sagt ja når referat skrives) 
b. HL Meråker 

Ansvar:  Knut Aas sa ja til å være lagleder (Tuva  går i 16-års klassen) 
Ansvar  Eilev sjekker med 15-års foreldre i Ål 

c. NC 
Vårmøtet bestemte at styret skal legge frem en sak om dette på høstmøtet. Vårmøtet mente 
at laglederjobben skal gå på omgang og være dugnadsbasert. 
Ansvar: Jens jobber med dette 
 

7. Klubbrunde 
Som ny styreleder har Jens som målsetting å besøke alle klubbene i kretsen i løpet av høsten. 
Dette er et positivt tiltak, som blir godt tatt i mot. Jens er særlig opptatt av rekruttering (sterk 
oppfordring til alle klubber om å kjøre skiskytterskoler), anleggs.- og trenersituasjonen, hvilket 
støtteapparat har jr-/sr-løpere på NC-renn til vinteren 
 

8. Kriterier for tildeling til team 
Utsatt 
 

9. Møtedatoer 2016-17 
Mandag 14. september (senere flyttet til 19. september) 
Mandag 10. oktober (reservedato hvis nødvendig av hensyn til høstmøtet) 
Mandagene 14. november, 12. desember, 9. januar, 13. februar, 13. mars og 3. april 

 
Neste møte 19.09.2016, kl. 18:00 
Grete Blørstad  


