
 
 
 
Referat fra styremøte nr.5 - 12. juni 2019 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

Charlotte Fjell-Andersen, Erik Trømborg, Torgeir Gjellerud , Per Olaf 
Stampe, Nils Veslegard, Kristoffer Staff, Marie Nørstebø og Bjørn 
Winsvold (referent) - alle på Skype. 

Forfall:  
Møteleder: Erik Trømborg 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Forslag til utviklingsavtale med forbundet 

Vi setter opp følgende ambisjoner for kompetansetiltak: 
• 6 skiskytterskoler 
• 1 Trener 1 kurs – forslag om skytedel i Lier, fysisk del på Hønefoss 
• 1 Trener 2 kurs 
• 1 TD1 kurs 
• 30 deltakere på innføringskurs 
• Foredrag om utviklingstrappa 
• Alle aktive klubber skal gjennomføre «Rent idrettslag» 

 
 

 
 
Sak 2: Åpen jr/sr samling.  
Vik-samling er etterspurt fra både Team Kongsberg og Team Skiguard. Viktig for å skape samhold og 
utveksle erfaringer på tvers av klubber i kretsen. Årets sommersamling i Vik blir det ikke noe av pga 
liten interesse blant utøverne. NTG trenerne, Team Kongsberg og Team Skiguard utfordres til å få til 
en fellessamling i høstferien. F.eks. på Lillehammer hvor det bor mange Buskerud-løpere. 
Charlotte tar ansvaret for å samkjøre trenerne i de ulike team, og bli enig om hovedansvaret hos en 
av de /eventuelt fordele ansvar samt enes om tidspunkt for samling. 
 

 
 
 
Sak 3: Status TD1 og T2 kurs 

• TD1 kurset som vi skulle hatt på Svene førstkommende helg er avlyst pga for få påmeldte – 
kun 3 stk påmeldt. 

• Vi ønsker å prøve igjen til høsten – Torgeir finner en helg/kveld og sted – alt 2 kvelder, en i 
øvre del og en i nedre del av fylket. 

• Vi mangler oversikt over hvem som har tatt TD1 kurs i kretsen. Vi må ta en runde til klubbene 
og få en oversikt over hvem som har tatt TD1 kurs. 

 



Sak 4: Støtte T3 kurs 
Halvor Tjøntveit ønsker støtte til T3 kurs på Lillehammer 20-25 juni. Vi er positive til dette. 
Vi støtter med 3000 kr fra kretsen og oppfordrer ham til å søke sin klubb om å dekke resten. 
 
Sak 5: Evt skytbane på Konnereud 

• Hvis Leirdalen-prosjektet i Lier ikke blir noe av, bør BSSK støtte opp om en skytebane på 
Konnerud.  

• Ønske om å få til et samarbeid Drammen Toppidrett og skiskyting for å gi et tilbud om 
videregående skole og toppidrettssatsing. Trenger da et skiskytteranlegg. 

• Per Olaf stiller på møte ang dette 24. juni. 
 
Neste styremøte: Mandag 19/8 kl. 20.00 


