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ROGALAND SKISKYTTERKRETS: 
 

Organisasjon: 
Rogaland skiskytterkrets består av Sauda Skiskytterlag, Sandnes skiskytterlag, Figgjo ski og Skiskyting, 
Moi IL Skiskyttergruppe og Gjesdal Skiskytterlag. 
Skiskytterkretsen skal til enhver tid fungere effektivt, rasjonelt og ha en koordinerende funksjon i henhold til 
de mål og krav som settes til skiskyttervirksomheten. 

 

 
Kretsens styre velges på kretstinget og er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. 
Styret for 2015/16 består av 7 medlemmer: 
 
    LEDER 
    NESTLEDER 
 STYREMEDLEM - sekretær / PR og info 
    STYREMEDLEM - sportslig leder 
    STYREMEDLEM - utdannings og rekrutteringsansvarlig 
    STYREMEDLEM - kasserer 
 STYREMEDLEM - distrikt 
   
 
 

Styrets oppgaver: 
 Planlegge kretsens totale drift 

 Koordinere tiltak 

 Iverksette tinget og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

 Forestå kretsens daglige ledelse og representere dette utad, også ved å ivareta sær-kretsens 
interesser overfor det offentlige gjennom kommune / kontaktutvalget og fylke / idrettskrets. 

 Stimulere og bistå lag i rekrutteringsarbeidet 

 Planlegge samlinger og kurs for klubbene i kretsen, enten ved å arrangere selv eller oppnevne 
andre til denne oppgaven. 

 Lage terminliste for sesongen og utnevne arrangører og TD’ er for disse arrangementene. 

 Forvalte kretsens midler. 

 Fordele midlene ut fra opptrukne planer og budsjett. 

 Samarbeide med lag og nabokretser om tiltak som gir utvikling og vekst for vår organisasjon 
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TILLITSVALGTE: 
 

De enkelte styrefunksjoner og deres hovedoppgaver: 

 

 

Leder: 
 daglig ledelse 

 innkalle til- og lede styremøter 

 påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for forbund, meldes 

 organisasjonsutvikling og planarbeid 

 arkivering av TD rapporter 
 
 
 

Nestleder:  
 fungere som leder under dennes fravær 

 planlegge og organisere utvikling sammen med leder 
 anleggskontakt 
 ansvarlig for region cup og skyte cup sammen med sportslig ansvarlig 

 

 
Sekretær: 
 føre referat fra styremøter og årsmøter 

 ha ansvar for kretsens arkiv 

 ha ansvar for informasjon 

 ansvar for å utarbeide oversikt på terminliste over hvilke lag som skal ha ansvar for å kontakte og 
sende informasjon til media etter nasjonale renn 

 web side ansvarlig 
 
 
 

Kasserer: 
 disponere/forvalte kretsens midler i henhold til NIF' regnskapsbestemmelser 

 anvise utbetalinger  

 eventuelt annet inntektsbringende arbeid, søknader støtteordninger o.l. 
 
 
   

Utdanningskontakt / Rekrutteringsansvarlig: 
 

 samordne utdanningsvirksomheten i kretsen sammen med Kretsutvikler 

 registrere kretsens (trenere, foreldre og andre) kompetanse (T1, T2, T3, TD1 2 og eventuelle 
andre kurs) 

 vurdere eksisterende og nye kurstilbud som kan styrke kretsens virksomhet 

 planlegge treningssamlinger og skaffe trenere til disse, sammen med sportslig ansvarlig 
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Sportslig ansvarlig: 
 ansvar for terminliste 

 planlegge treningssamlinger og skaffe trenere til disse, sammen med rekrutteringsansvarlig og 
kretsutvikler 

 ansvarlig for oppnevning og oppfølging av TD’ er 

 informasjon / regelverk / TD rapportering 

 ansvar for arkivering av resultater og adelskalenderen 

 ansvarlig for region cup og skyte cup i sammen med nestleder 

 

 
Styremedlem distrikt: 
 ansvar for innspill og tiltak som ivaretar klubber 

 oppfordre til lokale treningsrenn / karusell 
 
 
  _____________________________________  
 
 

Blink 
1 representant velges av styre. Ansvarsområde vil være å representere Rogaland skiskytterkrets med det 
ansvar og forpliktelser det medfører. Bindeledd mellom krets og Blink arrangement. 

 
Styremedlem i regionslaget - Sirdal ski: 
3 representanter velges av kretsstyret. Min 1 representant skal være medlem av styret i RSSK. 
Ansvarsområde vil være å representere Rogaland skiskytterkrets med det ansvar og forpliktelser det 
medfører. Bindeledd mellom krets og region. 
 
 

Kretsutvikler: 
Engasjert av forbundet for å bistå krets med utvikling. Budsjett tildeles fra forbund og skal benyttes til 
prioriterte oppgaver. Kurs og trenerutdanning. 

 
 

Jenteansvarlig: 
Engasjert av forbundet for å bistå krets med jenteutvikling. Budsjett tildeles fra forbund og skal benyttes til 
prioriterte oppgaver innen jentesatsing. 

 
 

Hovedinstruktør: 
Engasjert av forbundet for å bistå krets med trenerutdanning i samarbeid med kretsutvikler og 
jenteansvarlig. (kretsen kan innstille) 
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Nr. Tiltak Målsetting Gjennomføring Ansvarlig 

1 
 

 Terminliste 
 
 
 
 
 

- Gi et godt tilbud til de 
aktive                           

- listen skal samordnes NSSF ’s 
terminliste 
- listen skal samordnes med Agder 
- gi rom for regionscup  
- tilpasses alle klasser fra de yngste til 
senior/miljøklasser  
- ski – langrenn hensyn tas 
 

Krets i 
samarbeid 
med lag 
 

2 
 

 Håndbok - Utarbeide håndbok 
som gir god og 
tilstrekkelig informasjon 
 

- se tiltaksbeskrivelse tiltak 2 Krets / lag 

3 
 
 

Skiskytterskole/ 

nybegynner-kurs 

- Øke rekrutteringen av 
nye til skiskyting 

- lag gjennomfører skiskytterskole, det 
anbefales foreldrekurs parallelt.  
- krets bistår v/behov 
- krets gir økonomisk støtte m/kr. 200,- 
pr. nybegynner (etter innlevert liste. 
Kopi av liste til NSSF). Søknad må 
sendes innen 31. desember 
inneværende sesong. 
- NSSF bidrar med aktuelt materiell og 
planer for gjennomføring 
 
 

Lag 

4 
 

Skogsløp m/ 

skyting 

- Gi et godt sportslig 
tilbud på barmark 

- lagene arrangerer løp etter oppsatt 
liste sep.- nov. 
 

Lag 

5 
 

Regionscup/ 

skyttercup 

- Stimulere til økt 
deltakelse i renn 
 
- Økt fokus på skyting 

- I terminlistearbeidet planlegges cup 
som gjelder skiskyttere i regionen 
- informere pressen 
- for antall løp og reglement, se 
Håndboken 
 

- Koordineres 
av Rogaland 
og Agder 
skiskytter- 
krets 
 
- Lag 
arrangerer 
renn 

6 Dagsamling for 
aktive utøvere fra 
klasse 13 år og 
oppover. 

 

Tid: sep. 

- Stimulere unge 
utøvere i kretsen til 
utvikling og vekst i et 
positivt sosialt miljø 
 

Utøvere i kretsen fra klasse 13 år 
inviteres til dagsamling. Hovedtema er 
skyting og skyteteknikk. Servering 
pølser og brus. Ingen deltakeravgift 
 
 

Krets 

7 
 

Helgesamling 
For utøvere, ledere, 
foreldre og 
støtteapparat 
 

Tid: oktober 

- Stimulere og motivere 
utøvere, trenere, ledere 
og foreldre til utvikling 
og vekst i et positivt 
sosialt miljø 
 

- Se tiltaksbeskrivelse nr. 7  Krets  

8 
 
 
 

Treningssamling 

på snø 

 
 

- Snøtrening tidlig i 
sesongen. 
 
 

Kretsen arrangerer samling på snø. 
Deltakeravgift tilpasses årlig opplegg. 

Krets 
 
 
 
 

9 TD/Trenerkurs Kvalifisere trenere og 
TD’ er.  

- TD kurs  
- Trenerkurs 
- Arrangementskurs foreldre  

 

Kretsutvikler 
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Nr. Tiltak Målsetting Gjennomføring Ansvarlig 

10 Jentesatsing Øke bredden og videre 
satsing på kvinnesiden 

- Samlinger på snø og barmark  Jenteutvikler 

11 Anlegg Utbygging av 
Rulleskitrasse i 
Melsheia 

Prosjektutvikling med finansiering og 
reguleringsarbeid pågår 
 

Arbeids-
gruppe 

12 Blink 2014 

 

Skifestival i Sandnes – 
Blink 2014 i 
månedsskifte juli/ 
august 

- Se tiltaksbeskrivelse tiltak nr. 12 
 

Krets / NSSF 

13 Håndtering av 

pressen 

Kretsen vil jobbe for å 
formulere en omforent 
anbefaling om hvordan 
pressen skal håndteres 
under nasjonale og 
lokale løp.  
Hensikten er å få til en 
bredest mulig profilering 
av idretten, samtidig 
som vi ønsker at 
kvaliteten på det som 
skrives skal være best 
mulig. 

  

14 Hovedlandsrenn Få til en god 
planlegging og 
gjennomføring av 
hovedlandsrenn, slik at 
klubbene kan reise 
sammen og 
representere Rogaland 
Skiskytterkrets. 

 Krets/lag 

 
 

 

Sandnes 12.5.2015 
Alf Terje Ramsfjell 
-Leder- 
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BESKRIVELSE AV TILTAK NR. 2  
 

Tiltak: 
Håndbok med terminliste. 
 

Målsetting:  
Samle viktig og nødvendig informasjon for sesongen 2015/2016 i en håndbok som gis ut til alle aktive, 
foreldre, ledere, støtteapparat og annonsører. 
 
Håndboken er en samlet publikasjon som koordineres av skiskytterkretsen. Håndboken skal ha 
følgende innhold: 

 Innholdsfortegnelse 

 Adresselister og telefonnummer 

 Presentasjon av alle lag 

 Presentasjon av kretsen og dens aktiviteter (inkludert kretsutvikler og jenteansvarlig sine planer) 

 Presentasjon av Sirdal ski 

 Terminliste for skiskyting og langrenn 

 Adelskalender 

 VM deltakelse og NM vinnere 

 Informasjon fra NSSF 

 Retningslinjer for skyteprogram 

 Annen aktuell informasjon 

 Bilder 

 Annonser 
 

Økonomi/annonsepriser 
Inntekten dekker trykking. Ca. 70 % av overskudd går til lagene. 
Salg av annonse for sesongen 2014/2015 vil ha følgende priser: 

 Helside kr. 2500,- 

 Halvside kr. 1500,- 

 ¼ side kr. 800,- 
 

Ansvar 
Kretsen planlegger, koordinerer og redigerer stoff. Lagene selger annonser og leverer inn aktuelt stoff. 
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BESKRIVELSE AV TILTAK NR. 7 
 
Tiltak 
Kretssamling – barmark. For alle fra og med klasse 10 år, aktive, ledere og foreldre. 
Samlingen er tenkt gjennomført i oktober på Feed og Tonstad. Innkvartering Sirdal vgs. 
 

Målsetting 
Stimulere utøvere og ledere i kretsen til utvikling og vekst e et positivt sosialt miljø. 
 

Beskrivelse 
Treningssamling med treningstilbud tilpasset den enkelte aldersgruppe. Gjennomføres med trenere fra 
Sirdal ski.  
 
Målsettingen er å arrangerer temakurs og/eller foredrag for foreldre og ledere tilpasset kretsens aktuelle 
behov. Som forelesere skal velges kompetente og gjerne kjente personligheter fra skiskyttermiljøet i 
Norge.  
 
Løpere, trenere, foreldre og ledere fra Agder krets inviteres. 
 

Økonomi 
Deltakeravgift tilpasses opplegget. Søknad om støtte fra Rogaland Idrettskrets sendes innen 31. 
oktober. 
 

Ansvar 
Styret i RSSK har ansvaret for planlegging og gjennomføring. 
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BESKRIVELSE AV TILTAK NR. 12 
 
Tiltak 
Sommerskifestilval i Sandnes – Blink 2015 
 

Målsetting 
Gjennomføre sommerarrangement med skiskyting og langrenn i Sandnes sentrum. 
 

Beskrivelse 
Samarbeid med Axelar, Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund, Sandnes kommune, skikretsen, 
Rogaland skiskytterkrets og NRK. 
 
Skikretsen og RSSK bidrar som medarrangør på det sportslige med ansvar for barneaktiviteter og 
konkurranse for aldersbestemte klasser. 
 
Kretser, forretningsstand og kulturliv bidrar til å lage en folkefest i Sandnes sentrum. Deltakere fra de 
norske landslagene i ski og skiskyting samt utenlandske eliteløpere. 
 

Program 
Stafetter, skytekonkurranser og sprint i tillegg til oppvisninger, kulturelle innslag med mer. 
 

Økonomi 
Dugnadsinnsats pr. time tilfaller klubbene, med unntak av kr. 5,- pr. dugnadstime som tilfaller RSSK. 
 

Ansvar 
RSSK sitter i lokal styringsgruppe. Dugnadsinnsatsen samordnes av kretsen. 
 


