
Referat Vårmøte, 29.5.2018 

 
Fremmøtte:  
OSSK styret:  
Ottar Øygard, Britt Mordal, Hans Martin Tronrud, Vidar 
Nilsen og Ann-Karin Knotten. 
 
NSSF:  
Anne Varden (Generalsekretær) og Bjørn Johnsson 
(Styremedlem) 

 
Klubber: 

       Søndre Ål sportsklubb skiskyting, Nordre Land idrettslag 
skiskyting, Skrautvål IL skiskyting, Vingrom IL skiskyting, 
Øystre Slidre skiskytterlag og Østre Toten skilag. 

 

1. Premiering av gode prestasjoner sesongen 18-19. Dette ble gjennomført 
som en del av Kretstinget. 
Ann-Karin og Britt delte ut Gavekort fra Sport 1 til utøvere.  
Disse kom på utdelingen: Vebjørn Sørum, Sivert Bakken, Harald Øygard, 
Emil Nyeng, Matias I. Haugen, Vegard Thon, Tobias Alm, Marit Øygard, 
Lene Jøranli, Ragna Fodstad,  
Totalt 18 stk. invitert. 
 

2. Orientering fra Anne Varden, Generalsekretær NSSF. 

Presentasjon med informasjon om pågående prosesser med fokus på arbeidet som 

er og vil bli iverksatt innen markedsføring og promotering, for å etablere en 

bærekraftig økonomi og for å nå målsettingen om at Skiskyting skal bli den mest 

attraktive idretten. 

Se vedlagt presentasjon. 

 

3. Informasjon fra Styremedlem NSSF Bjørn Jonsson 

Generell informasjon rundt styrets arbeid, viktigheten av implementering av 

Utviklingstrappa og informasjon om Utviklingskomiteen og deres arbeid ifm 

vurdering av tildeling av midler til kretsene. 

 

4. Informasjon fra ØTS v/Peter Lerche Raadal: Planlegging og gjennomføring av 

Hovedlandsrennet skiskyting 2019 som arrangeres av ØTS. Det oppfordres til å 

reklamere for Toten Rulleskiskytter festival/LM ØST, som arrangeres av ØTS 

(Karidalen) 7 og 8 september 2019. 

 

5. Samlinger sesongen 2019 – 2020.  

a. Kretssamlinger – 11-16 år: 

Hans Martin Tronrud er ansvarlig for planlegging og koordinering med 

støtte fra Malin Jøranli som er Jenteansvarlig i OSSK. 

Juni: Dagssamling Dokka – invitasjon kommer ila kort tid 

Høsten: 2 stk 2-dagers samlinger (Lillehammer og Beitostølen?) 

b. Young Star Innlandet – 15-16 år: Navn endret til MOT? 

Syver Berg Domås har sagt seg villig til å fortsette som koordinator og 



ansvarlig for YSI samlingene, som gjennomføres i samarbeid mellom 

Hedmark, Nord-Østerdal og Oppland skiskytterkrets. 

Sesongens samlinger er planlagt slik: 

August – Trysil 

September – Lillehammer 

Desember – Dombås 

Det oppfordres til å delta på disse samlingene. 

c. JR/SEN samlinger 

Det vil ikke bli gjennomført JR/SR samling fra kretsen sin side. 
Kretsstyret oppfordrer imidlertid klubbene til, i samarbeid, følge 
opp det gode initiativet som Vingrom IL skiskyting tok forrige 
sesong med åpen samling for JR/SEN, hvor de foreslår at samlinger 
som kan rullere rundt i klubbene i kretsen,  Vingrom vil komme ut 
med sin oversikt over planlagte samlinger ila kort tid. 
Kretsstyret vil vurdere muligheten for å  bidra med noe økonomi.  
Kretsstyret kan bidra med kontakt mot NSSF og andre ift å 
gjennomføre foredrag og informajon om for eksempel ren utøver 
og kosthold «spis smart» foredrag. 
 

6. Terminliste neste sesong. Klubbenes innspill til kretsrenn kommende sesong, KM 

og Gullsport Cup.  
Det ble fremlagt en terminliste med oversikt over aktuelle renn-helger, se vedlegg. 

Innen 20.9.19 skal alle klubber ha meldt inn sitt ønske om når de 
ønsker renn.  

Det blir fortsatt Gullsport cup. Avtalen er forlenget med 5 nye år.  Dette er 
en meget god og viktig avtale for kretsen og det er derfor viktig at vi som 
krets og arrangører er flinke til å promotere vår gode sponsor 
(invitasjoner, startnummer, resultatlister, banner osv). 

7. TD behovet i kretsen trenger en styrking.  

Det ble utdannet 2stk TD 1 i 2018 og ytterligere 4 stk TD 1 i mai 2019. Styret ser 

et behov for og har en målsetting om å utdanne 4-5 nye TD 1 hvert år. 

 

8. Oppdatering av lister over utøvere, foreldre og trenere.  

Det sendes ut lister til klubbledere som tar en runde internt med 
oppdatering av nye utøvere-skyteretning-mobilnummer-epostadresser.  
Disse legges ut på hjemme siden som et verktøy kommende sesong. 
 

9. Opplegg på renn. En gjennomgang av hvordan det foregår nå og om det er 

grunnlag for å gjøre endringer. 

Ottar gjennomgikk hvordan rennopplegget for sesongen 2018/2019 ble 

gjennomført. Tilbakemeldinger generelt, tyder på at både utøvere, ledere og andre 

involverte har vært godt fornøyd opplegg og oppfølging. Styret vil likevel 
gjennomgå, oppdatere og konkretisere enkelte punkter i veilederen. 

En viktig oppgave for lagleder er uttak til stafetter. Styret har mottatt innspill til 

endringer/vurdering av endring  av bla poengberegning. Nytt styre vil gjennomføre 



en evaluering og eventuelt legge frem forslag til endringer/justeringer i forkant av 

høstmøtet. 

10. Overnatting ifbm NC/NM og HL.  
Det vil for kommende sesong (2019/2020) ikke bli booket felles 
overnatting for NC/NM. Dette med bakgrunn i erfaringer fra sesongen 
2018/2019 hvor overnatting i kretsregi i svært liten grad ble benyttet. 
Når det gjelder HL vi kretsen fortsatt legge opp til felles organisering av 
overnatting, men siden HL arrangeres i Karifalen, ØTS i 2019 vil det 
inneværende sesong heller ikke bli organisert felles overnatting for HL 
Dette fordi avstandene er slik at de fleste vil bo hjemme.  

 
11. Andre Forhold: 

 
a. Registrering av gjennomført aktivitet: 

Det oppfordres til at klubber snarest registrerer gjennomført 
aktivitet on-line . Gå inn på skiskyting.no, og velg utvikling og 
registrere kurs. Her finner dere nedtrekksmeny som viser hva som 
kan registreres. Ifm gjennomføring av skiskytterskole er det viktig 
at både utøver og foreldre registreres for at foreldre skal bli 
registrert med Innføringskurs.  
Registrering av denne type aktivitet har direkte bæring på tildeling 
av midler fra NSSF til kretsen. NSSF gjennomfører møte hvor dette 
skal behandles den 5 juni 2019. 

b. Videregående skoler med Idrettsfag/skiskyting: 
Elevene ved disse linjene får godkjent trener 2 kurs. For at dette 
skal bli registrert er det viktig at den enkelte skole enten 
registrerer elevene direkte inn i slik det er beskrevet i a) over, eller 
at de fremsender en oversikt til NSSF v/Mariann Lyngsaunet. 
 

 
 
 
 
 
 

      Referent Ann-Karin Knotten,  Karidalen - 
ØTS  23.5.2019. 


