
Referat fra styremøte, 06.12.2016
Tilstede: Jens Vig, Knut Jarle Kleven, Grete Blørstad, Knut Aas (vara)
Tilstede på telefon: Eilev Sørbøen (vara) Charlotte Fjeld Andersen
Forfall: Roar Viken
Andre:
Sted: Stevningsmogen, Svene
Tid: Kl. 18.00 – 20.001. Referat fra forrige møte
Referat fra styremøte 31.10.2016 godkjent. Med presisering av at BSSK ikke har laglederansvar for
lokale renn og kretsrenn.
Referatene må ut på hjemmesida.
Ansvar: Knut Jarle2. Sparebank 1-cupen

a) Redegjørelse fra møtet med Sparebank1 Modum v/ Jens Vig.
b) Instagram og mCash – Sparebank 1. BSSK oppfordrer utøverne og klubbene til å bruke

Instagram og mCash.
c) Poengberegning – BSSK bruker den gammel poengberegningen med 5 renn som tellende for

sesongen 2016/2017.
d) Bruke EQ-timing til beregningen.

Styret besluttet å bruke EQ-timing til poengberegningen.
e) Status ledertrøyene

Jens Vig redegjorde for status på ledertrøyene.3. Rekruttering
Diskusjon rundt utfordringen med rekruttering til skiskyting. Hva kan kretsen gjøre for å øke
rekrutteringen?
Stikkord:
 Rekruttering skjer ute i klubbene, men kan kretsen hjelpe og incentivere klubbene? F.eks

lage en «rekrutteringsmanual» med maler?
 Bygging av baner (inkludert treningsbaner) i områder med «dårlig dekning», typisk Drammen

Påvirke langrennsmiljøene, En viktig forutsetning for å kunne rekruttere til skiskyting er at
utøveren faktisk kan gå på ski. Viktig å få de yngste til å bli glad i å gå på ski/ leike på ski.

 Positivt med annonse i Hallingdølen for skiskytterskoler.
 Kveldsrenn, lavterskelrenn

4. Team Skiguard Buskerud
Redegjørelse fra møtet i styringsgruppen 01.12.2016 der Jens deltok i tillegg til Knut Jarle. Styret
støtter forslaget om at Jens går inn i styringsgruppen i stedet for Knut Jarle. Styret støtter også



forslaget om å gi Arild/Hans Anton et kort («småhandelskort») slik at de slipper å legge ut av egne
penger når teamet har utlegg.

5. Møteplan våren 2017
Vi har tidligere satt opp (i møte 23.08.2016)
Mandager:

9. januar 2017
13. februar 2017
13. mars 2017
3. april 20176. Restanser

a) Instruks sikkerhetsansvarlig - Jens
b) Stafettreglene - Jens
c) Årshjul – Alle sjekker. Charlotte har sendt utkast tidligere.7. Påminnelse/referatsaker

a) Politiattester for trenere og eventuelt andre som er med på samlinger i regi av BSSK.
Også foreldre som er med på overnatting skal ha forevist politiattest. Ansvar: Klubbene.

b) Utlånserklæring - Det skal foreligge utlånserklæringer til en annen voksen når utøvere er
uten egen foresatt på samling. På hver 13-16 samling skal det være med en voksne
medhjelper fra hver klubb. Ansvar: Klubbene.

c) Rapportere alle kurs i forbundets modul snarest – veldig viktig at klubbene gjør dette!
d) Rent idrettslag - Forbundstinget har vedtatt at alle skiskytterklubber skal være «rent

idrettslag».  Veiledning ligger på http://www.rentidrettslag.no/
e) Trenerforum på Svene mandag 7. november 2016 samlet ca 20 tilhørere. Programmet

var interessant med innledning ved Torgeir Skrede og hovedprogram ved Pål Gunnar
Mikkelsplass som snakket om skøyteteknikk og litt om mental trening.

f) HL 2017 - Informasjon fra Knut Aas. Informasjon ligger på facebooksida til BSSK HL 2017.

Neste møte 9. januar 2017
Grete Blørstad


