
 
 

Referat fra styremøte, 31.10.2016 
Tilstede:  Jens Vig, Roar Viken, Knut Jarle Kleven, Grete Blørstad, Knut Aas (vara) 
Tilstede på telefon: Eilev Sørbøen (vara) 
Forfall: Charlotte Fjeld Andersen 
Andre:  
Sted: Simostranda  
Tid: Kl. 18.00 – 19.15 

1. Referat fra forrige møte 
Referat fra styremøte 19.09.2016 og høstmøte 12.10.2016 godkjent.  
Det siste styrereferatet som ligger på hjemmesiden er fra styremøtet 24. september 2015.  
Vi må (i hvert fall) legge ut referater fra styremøtene etter tinget i vår.  
 

2. Terminlisten Sparebank 1-cupen 
Kan vi finne en løsning der vi unngår kollisjon med WC i Kollen?  (vedlegg) 
Konklusjon: Som oppsatt på høstmøte. 

 

3. Ajourføring av reglene for stafettuttak (vedlegg) 
Punkt 6 
Når stafetten ikke er første øvelse, øvelsene i forkant uttak til stafett. 
Når stafetten er først – sammenlagt i norgescup grunnlag for uttak  
 

4. Trøyer I Sparebank 1 cup 
Ledertrøyer i Sparebank1 cupen, regel/beregningsrutine for beste skyttertrøye (vedlegg) 
Punkt 8 
Endres til «ved likt antall treff» …. 
 

5. Årshjul  
(utkast kommer på mail fra Charlotte i løpet av helgen) 
Jobbes videre med. 
 

6. Instruks lagleder Norgescup 
En siste kvalitetssjekk av veileder for lagleder NC (vedlegg) 
Overskrift endres tilbake til «Instruks». 
Det presiseres at BSSK ikke har laglederansvar på lokale renn og på kretsrenn.  

 

 

7. Prioritering av rulleskianlegg   

Orienteringssak. 



(se sak på forbundets hjemmeside: 
http://www.skiskyting.no/no/nyheter/Programsatsingsmidler+til+etablering+av+rulleskianle
gg.b7C_wBDG1s.ips). 
Oppfordring til klubbene om å søke. 
 

8. Lagleder åpningsrennet på Natrudstilen 11-13 november 
Spørre Charlotte – Ansvar Jens 
 

9. Ajourføre lister 
TD-er, løpere, trener 3 og 4 
TD kurs: Roar Viken 
Oversikt over utøvere – sjekker lista Jens sendte ut.  
Bruk lisens-lista 
 

10. Orienteringssaker/påminnelser 
Orientering ved Jens Vig. 

 Midt i Drammen  
 TD-kursene, Ål og Hønefoss 
 Rent idrettslag – tar litt tid med de fleste klubbene….. 
 Bilder: På kretsens hjemmeside mangler det bilde av Roar, Knut og Eilev. 
 Trenerforum 7 november, Ikke meldt på noen. Forbundet arrangerte et møte om 

utviklingstrappa på Svene 13 oktober.  
 Sikkerhet (vedlegg) 
 Alle klubber må melde inn skiskytterskoler og kurs (f.eks smørekurs og mødre-

/foreldrekurs) til forbundet (på forbundets hjemmeside) 
 

 

11. Eventuelt 
Politiattest – krav til. Jobbes videre med. 
Samlinger – tar opp med Sigrid ordning der alle foreldre som deltar må ha politiattest. 
 
Neste møte 12.12.2016 
 
 

Grete Blørstad 
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