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Hva
• «Skiskytter-VMs talentpris» er en talentpris der NSSF 

og Oslo2016 skal løfte frem og hylle de 32 største 
skiskyttertalentene i Norge. 
– 16 gutter og 16 jenter i alderen 17-18 år. 
– Kan ikke være tatt ut på juniorlandslag.

• Det skal kåres to vinnere av talentprisen – én gutt og 
én jente.
– Prisen deles ut under VM i Holmenkollen. 

• Målene med prisen er: 
– Å øke den interne stoltheten i skiskytterfamilien (krets, klubb og 

utøvere) og skape kjennskap om VM.

– Å gi talentprisvinnerne motivasjon, inspirasjon og økonomisk 
støtte slik at de skal ha bedre forutsetninger for å ta steget opp 
fra talent til etablert utøver.



Skiskytter-VMs talentpris

Hvordan
Prisen er en tretrinnsrakett, med følgende faser:

• Fase1 – Nominasjonsfasen
– Hver krets nominerer sine to største skiskyttertalenter. Én jente og én gutt. 
– Talentene må kunne være så gode at de kan defineres «Norges største skiskyttertalenter»

• Fase2 – Avstemmingsfasen
– Talentene presenteres på Facebook, Oslo2016.no og i lokal / riksdekkende medieomtale.

– Folket kan stemme på sin favorittkandidat på Facebook. (Se eksempel vedlagt).

– De 10 talentene som får flest stemmer går videre til superfinalen.

• Fase3 – Finalefasen
– En jury, bestående av et utvalg fra skiskytterfamilien, velger til slutt én vinner av hvert kjønn blant finalistene.
– Premien er et stipend på 10.000 kroner til hver vinner, ammunisjon fra Lapua og treningsutstyr fra Swix.
– Premien overrekkes under VM i Holmenkollen.

– Alle de 32 talentene inviteres til Holmenkollen denne dagen og får gratis billetter.

Når

• Konkurranseløp i januar og februar, med avslutning i mars.



Eksempel på jury

• Juryleder Tora Berger (NSSF)

• Tore Bøygard (President, NSSF)

• Per Bergerud (Adm. dir. Oslo2016)

• Morten Djupvik (Idrettssjef, NSSF)

• Marian Lyngsaunet (Bredde- og rekrutteringssjef, NSSF)

• Én utøverrepresentant (eks. Vetle Sjaastad Christiansen e.l.)



Eksempel på nominasjons- og vinnerkriterier

Hygienefaktorer:

• Stort sportslig talent

• Positive holdninger både på og utenfor «banen»

• Treningsvilje utenom det vanlige

• Talent for å trene

• Potensial til å hevde seg internasjonalt på sikt

Mulige X-faktorer:

• Forbilde for yngre utøvere

• Trosser krevende omstendigheter (eks. mangel på ressurser og fasiliteter)

• Utpreget bidragsyter i egen klubb/krets

• Aktiv på flere arenaer, eks. utdanning, frivillighet



Eksempel Facebook

• Konkurransen drives i stor grad gjennom

en Facebook/web –applikasjon og

lokalmedieomtale av talentene.



Eksempel medieomtale

• Konkurransen drives i stor grad gjennom

en Facebook/web –applikasjon og

lokalmedieomtale av talentene.


