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REFERAT MØTE I KRETSSTYRE 21.11.2018 

 
Til stede: 
 

Erik Trømborg, Charlotte Fjell Andersen, Ingar Tollum Andersen, Per Olaf Stampe, Torgeir 
Gjellerud, (alle på skype); Marie Nørstebø 

Forfall: Bjørn Winsvold, 
Møteleder: Erik Trømborg 
Referent: Berit Heitmann 

Møte nr 7/18 

Sak 7-1 Støtte til Team  
Styret besluttet en slik fordeling av støtte til teamene:   
- Grunnstøtte på kr 8000 pr team og kr 2500 pr deltaker 
- Støtten går til Team skigard, Team Kongsberg, Team Geilo 
- Støtten pr deltaker går til Buskerudløpere. 

Sak 7-2 Samlinger 13-16 år 
Per Olaf Stampe la frem forslag til samlingsplan og organisering for samlingene. Samlingsplanen er 
på samme nivå som årets aktiviteter. Sverre Tjøntveit tar det administrative ansvaret for 
samlingene med støtte fra en «samlingsrepresentant» fra hver av klubbene. Marie Nørstebø 
organiserer det sportslige. Styret avklarer videre detaljer og planen legges frem på 
«Liatoppenmøtet» i april. Marie kartlegger tilgang på trenere ut fra forslaget til samlingsplan.  

For 2018 er det et overskudd på kr 40.000. Styret besluttet at overskuddet går til støtte til 
kretsgensere for Hovedlandsrennet (kr 20.000) og det resterende går til samlinger i 2019. 
Det blir sett på som positivt om en får med en yngre gutt som trener på samlingene som gutta kan 
ha som forbilde. Forslag om å høre med noen fra teamene, da de har dette som en del av 
utdanningen. 

Sak 7-3 Samlinger junior 
Mål: En i juni og en på høsten 
Bør være en samling for jenter, jf søknad om jentemidler. Denne bør legges sammen med en 
samling for 13-16 jenter.  

Sak 7-4 Utvikling 
Mål:  

• To stk Trener 1 kurs 
o Totalt 45 timer 
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o E-læringsmoduler 8 stk  
o 18 timer er på tema skiskytterskole (av de totale 45) 
o Kurs en helg 

• En stk trener 2 kurs 

o Opplegg ikke ferdig ennå – med hefter 
o To helger, totalt 75 timer  
o Bør gjennomføres i  samarbeid med andre kretser – Oslo og Akershus 

• Forslag om å ha trener 1 kurs og TD kurs i samarbeid med samlinger. 

• TD kurs 

o Kretsen har ansvar for å holde TD 1 kurs 
o Torgeir Gjellerud har laga en presentasjon med oversikt over oppgaver 
o 2 TD 1 kurs i Buskerud – en i øver og en i nedre 

 
Sak 7-5 Organisering av Norsk idrett 

• Ønskelig fra sentralt om kretssammenslåing 
• Diskuterte hva som er egna modeller 
• Høringsuttalelsen fra styret ligger vedlagt  

 
Sak 7-6 Eventuelt 
Neste møte tirsdag 08.01.2018 
 
 
 
 
Vedlegg. Høringsuttalelse om organiseringen av norsk idrett. 
 

Norsk idrett skal omorganiseres og det er fremmet et forslag hvor blant annet dagens særkretser 
på 18 slås sammen til 11 regioner. Viken idrettskrets med Buskerud, Akershus og Østfold er 
besluttet opprettet. Det er også forslag om å kutte ut styrer i kretsene. Forslaget ligger vedlagt, se 
også Les mer om moderniseringsprosessen her 

 
Styret i Buskerud skiskytterkrets har følgende uttalelse til forslaget: 
 

1. Dersom antall kretser skal reduseres fra 18 til 11 fra 2020, er det naturlig at Buskerud, Telemark og 
Vestfold slås sammen til en region/krets. Buskerud og Oslo/Akershus er i dag de klart største 
skiskytterkretsene og en sammenslåing av disse vil gi kretser med for stor variasjon i antall løpere. 

2. Det er foreslått at de nye kretsene ikke har styrer, men kan ha utvalg. Da blir krets en administrativ 
enhet under forbundet, noe som vil kreve mer administrativ kapasitet i forbundet og trolig en 
ansattressurs i den nye kretsen.  Buskerud skiskytterkrets satser aktivt på kompetanseutvikling og 
åpne kretssamlinger for løpere fra 13 år og oppover. Det er viktig at dette kretsarbeidet forankres i 
klubbene, dette kan gjøres gjennom utvalg slik som foreslått.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets/om-idrettskretsen/norsk-idrett-skal-modersinseres---buskerud-vil-pavirke/

