REFERAT MØTE I KRETSSTYRE 25.09.2018
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

Erik Trømborg, Charlotte Fjell Andersen, Ingar Tollum Andersen, Bjørn Winsvold, Torgeir
Gjellerud, (alle på skype);
Per Olaf Stampe, Berit Heitmann
Erik Trømborg
Erik Trømborg

Møte nr 5/18
Sak 5-1/2018 Orienteringssaker Det er gjennomført vellykkede kretssamlinger for 13-16 siden sist
styremøte og jr/sr samling på Hafjell er under planlegging. Arbeidet med å sluttføre økonomi og
regnskap for Team Skiguard i kretsens regi har kommet et skritt videre og arbeidet vil ferdigstilles
innen 1.10
Sak 5-2/2018 Utdanningsansvarlig
Kretsstyret besluttet at Marie Nørstebø tildeles oppdraget og forbundet gis beskjed om at de kan
inngå en 2-årig avtale med dette. Styret ser frem til samarbeidet med Marie og tror at dette vil
løfte det sportslige arbeidet i kretsen enda ett steg videre! Styret og Marie vil bruke høsten på
planlegge vinterens og vårens aktiviteter nærmere og også ta dette opp på høstmøtet.
Sak 5-3/2018 Utviklingsavtale med NSSF
Erik sender forslag til avtale til forbundet og gis fullmakt til å forhandle om eventuelle justeringer i
forslaget som ble forelagt styret blant annet basert på innspill om kompetansebehov i klubbene.
Avtalen skal inngås innen 1.10.
Sak 5-4/2018 Sportsplan
Det har ikke kommet få innspill til sportsplanen fra klubbene. Styrets forslag til sportsplan følger
vedlagt til dette referatet. Klubbene bes komme med merknader til forslaget innen 15.10. Endelig
sportsplan vedtas i høstmøtet 24.10
Sak 5-5/2018 Terminliste Sparebank 1
Terminlista begynner å ta form. Det er en rennhelg som gjenstår å avklare (2-3 mars evt 16-17
mars). Den siste helga avklares på høstmøtet. Se vedlegg.
Sak 5-6/2018 Saksliste og innkalling til høstmøtet
Lampeland Hotell, onsdag 24. oktober 2018, kl 19:00
Ekstraordinært årsmøte som skal godkjenne regnskap for Team Skiguard 2017 og 2018 inngår
som en del av dette. Se innkalling.
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Sak 5-7/2018 Budsjettsaker
Åpen jr/sr samling på Hafjell støttes med inntil kr 2000 pr deltager som skal gå til trenerkostnader
(fra budsjett til jr/sr satsing). Samlingen arrangeres i regi av TSB og Team Kongsberg.
Skiskytterskoler høsten 2018 i regi av klubbene støttes med kr 500 pr fullført deltager. Søknad om
støtte sendes kretsleder senest 2 uker etter fullført skole.
Sak 5-8/2018 NC/NM-opplegg
Ansvarsoppgaver og plan for lagledelsen følger vedlagt. Presenteres nærmere på høstmøtet.
Sak 5-9/2018 Eventuelt
Neste styremøte blir 16. oktober kl 20.
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NORGES CUP SKISKYTING
SESONGEN 2018- 2019
LAGLEDERE
¬
Veileder for lagledere på NC renn - sesongen 2018-19 (senior og junior)
Til rennhelger med både sr- og jr-renn oppnevnes to lagledere. Til helgen med bare sr-renn
oppnevnes normalt en lagleder. Når det er to lagledere, organiserer disse arbeidet og
fordeler oppgavene mellom seg. Oppgaver kan delegeres til andre, men lagleder er
ansvarlig.
Lagleders ansvar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge ut relevant informasjon på kretsens NC-facebookside før og under rennet
o

Utarbeide og legge ut innskytingslister på facebook-siden i god tid

o

Team og skoler med opplegg for sine utøvere tildeles en periode og fordeler internt

Organisere innskyting for eventuelle løpere som ikke har oppfølging (team/skoleløse, «frie» utøvere)
Delta på lagledermøtet og legge ut referat fra lagledermøtet på facebook-siden
Hente startnummer og lagledervester
Organisere utdeling av startnummer. Hovedregel: startnummer leveres ut på
standplass bak BSSKs innskytingsskive, eventuelt ved inngang til standplass
Holde oversikt over hvem som har kretsens lagledervester slik at ingen vester blir
borte
Levere inn uavhentede startnummer
Være tilgjengelig under rennet. Lagleder(e)s telefonnummer skal legges på facebook
Bistå ved klage ved behov
Lagleder 1 er leder av eventuell stafettkomite

(Facebookside Norgescup: https://www.facebook.com/groups/149875848508160/?fref=ts)

DATO

ARRANGEMENT

ØVELSE

21-23 september

SOMMER NM
Skiskyting

Sprint
Fellesstart

23-25 november

Sesongåpning

Sprint
Fellesstart

30 -2 desember

14-16 desember

3-6 januar

1-3 februar

21-14 februar

14-17 mars

29-31 mars

Norges Cup
senior 1 /
Sparebank 1 cup
Norges cup senior
2
Norges cup 1 2021
mønstringsrenn
19/18/17
NM senior del 1
Norges cup senior
3
Norges Cup junior
2
Norges cup 1 1719
Norges cup 4
senior
Norges cup 3
junior ( 20-21)
Norges cup 2 (1719 )
Norges cup 5
senior
Norges cup 4 2021
Norges cup 3 1719
NM junior
Norges cup 6
senior
Norges cup 5 2021
Norges cup 4 1719
NM del 2
Norges cup 7
senior
Finaler junior

Sprint
Fellesstart

Normal
Sprint

STED
/ARRANGØR

LAGLEDER

Gautefall

Geilo il

Sjusjøen

Geilo il

Lygna
Tingelsstad/Søn
dre Ål

Styret i BSSK

Ål

Simostranda

Sprint
Fellesstart

Ål

Svene/Bevern

Sprint
Jaktstart

Os i Østerdalen
os / Røros

Lier

NM normal
junior, sprint og Østre Toten
Mix stafett

Drammen
Strong

Fellesstart
sprint og
stafett

Orkdal

Hønefoss

Stafett, sprint,
normal og
fellesstart

Ål

Geilo

Terminliste Sparebank1-cup sesongen 2018/2019

Utkast sept 2018

Dato
1-2 desember

Sted
Geilo

Arrangør klubb
Geilo

TD
NSSF

Arrangement
Sparebank1, sprint og fellesstart

8-9 desember

Sparebank1 normal og sprint

Simostranda

Simostranda

Svene

12-13 januar

Sparebank1 sprint og normal

Hønefoss

Hønefoss / Lier

Drammen Str/Bevern

Svene/Bever'n

Simostranda

19-20 januar

Sparebank1 og KM, sprint og normal

Svene

26-27 januar

Kvalfoss-sprinten (13-16 år)

Kvalfoss-sprinten

5 februar

Kretsrenn kveld

Simostranda

9-10 februar

ØM (13+)

14-17 februar

HL (15 og 16 år)

Utenfor Buskerud,
sted ikke avklart
Oppdal

Simostranda

2-3 mars eller 16-17 Sparebank1 spint og KM stafett
mars

8-10 mars

Bendit skiskytterfestival

Bjerke

12 mars

Kretsrenn kveld

Svene

5-7 april

Bendit Liatoppen

Liatoppen

Svene/Bever'n

Kommentar
Samme helg som Norgescup senior på Geilo

Alternative datoer og arrangørklubber
diskuteres og konkluderes på høstmøte.
Første helga er vinterferien for Buskerud
og kolliderer med NM langrenn. Andre
helga kolliderer med NM/NC i Orkdal.

