
NSSF Handlingsplan 2014 – 2016 
3. Utdanning og kompetanse 

Denne handlingsplanen har som formål at tiltak som er beskrevet i NSSFs Langtidsplan for perioden 2014 
– 2018 blir fulgt opp av konkrete handlinger, slik at valgte strategier følges og satte mål kan nås. 

 

Delmål 
m/beskrevet tiltak 

Tiltak Ansvarlig  Frist Status 
 

1. Foreldrekompetanse 
- Minst 200 foresatte skal 
gjennomføre innføringskurs pr. 
år. 

1.Få foreldre til å delta på 
skiskytterskolen sammen med barna 
og dermed få et innføringskurs i 
skiskyting. 
2.Påvirke kretser og klubber til å 
arrangere kurs/skoler, deriblant minst 1 
mødre/fedrekurs per år 
 

Marian, Ola 
 
 
 
Marian, Ola 

Vår 15 
 
 
 
Vår 15 

 

2. Trenerutdanning 
- Det skal utdannes minst 100 
T1, 60 T2, 30 T3 hvert år og 
inntil 15 T4 trenere i perioden 
innen 2018 
 
 
 
 

1. T1-kurs ifm. Skiskytterskolen.  Se 
handlingsplan Bredde og 
Rekruttering 

2. T2-kurs for elever på videregående 
skoler med skiskyting 

3. T3-kurs sentralt hvert år. Regionalt 
ved behov 

4. Løpere på landslag får tilbud om å 
ta moduler av T2(gamle T3) 

5. Tilbud til studenter gjennom Team 
Statkraft / Høyskole om å ta 
T2(gamle T3)-utdanning 

6. Trenerhospitering/ trenerforum/kurs 
for trenere i vgs/team 

7. Informasjon ut om kurs og 
utdanning til å bli trenere for løpere 
som trapper ned 

Ola, kretsutviklere 
 
 
Arne, gymnastrenere 
 
 
Arne, Roar 
 
Per-Arne 
 
Arne, Geir Ole 
 
 
Juniorlandslagstrenere 
 
 
Arne og Roar 

Hele året 
 
 
Hele året 
 
 
Juni 15 
 
Kontinuerlig 
 
Kontinuerlig 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
Kontinuerlig 

 
 
 
 

3. Treningsfilosofi 
- Gjennom en klar og tydelig 
treningsfilosofi innen fysisk 
trening og skyting, skal alle 
trenere i Norge ha 
sammenfallende oppfatning 
og kunnskap innen de ulike 
trenernivåene 
 
 

1. Videreutvikle trenerutdanningen ifm 
ny trenerløype for NIF 

2. Årlig møte med gymnas-og 
teamtrenere. Sette aktuelle tema på 
dagsorden 

3. Ulike temamøter ute på NC, NM 
 

 

Arne og 
Juniorlandslagstrenere 
Arne og 
juniorlandslagstrenere 
 
Juniorlandslagstrenere 
 
 

Kontinuerlig 
 
Mai hvert år 
 
 
Hele året 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TD utdanning 
- Det skal arrangeres minst 16 
TD 1 og 2 TD 2 kurs innen 
2018.  
- TD’ene skal oppdateres til lik 
forståelse og håndheving av 
regelverket 
 
 
 

1. TD1 kurs planlegges gjennomført i 
de kretser det er behov. 

2. TD2 kurs sentralt annethvert år 
3. Årlig evaluering og 

erfaringsutveksling TD2 
4. Velge ut aktuelle kandidater til int. 

prøver 

Marian, Roar og Vegar 
 
Marian og Vegar 
Vegar, TK 
 
Marian, Roar og Vegar 

Kontinuerlig 
 
 
Mai hvert år 
 
Kontinuerlig 

 
 

5. Sunn Jenteidrett 
- Videreutvikle prosjektet og 
utnytte ressursene optimalt 

1. Bidra i kompetansegruppa 
2. Samarbeid mellom kretsene, vgs, 

team og landslagene. 
3. Være synlig, bl.a på arrangement 

og i media 
 

Ola 
Rakel, Ola og Ragnar 
 
Ola 

Kontinuerlig 
Kontinuerlig 
 
Kontinuerlig 

 


