Høstmøte for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blommen, Stiklestad
15.11.2010
18.00 – 21.30

Følgende møtte:
Astrid Johansen, Kirsti S. Stubbe, Tove Toldnes, John Eriksson, Styrk Fjærtoft, Tor Ove Hallem, Gunnar Nossum, Torbjørn Wekre, Stig
Kvistad, Torbjørn Hojem, Sveinung Green, Einar Lund, Mariann Lyngsaunet, Olav Wohlen, Ståle Matberg, Aud Matberg Ibsen, Thor Arne
Røkke, Per Arne Røstad, Siv Bente Flønes, Stein Funderud, Roar Livik, John Helge Lillevold, Anstein Lyngstad, Tore Wold, Ketil Reistad,
Kjell Tyldum, Martin Hojem, Kari Mette Skrove.

Saksnr

Saksnavn

1.
2.

Velkommen v/Astrid Johansen, Leder
Rent idrettslag v/Oddbjørn Floan
http://www.antidoping.no/

3.

Holdningskampanje. Pr. nov. er det 480 registrerte lag.
Tre steg fram til et rent idrettslag:
1. Status – risiko for å komme i kontakt med dopingmidler?
Risikerer medlemmene å dope seg ved en misforståelse eller uvitenhet?
Kosttilskudd? Holdninger og bevisstgjøring i forhold til bestilling fra nettet.
Har treningssenteret et antidopingprogram?
Kunnskapsnivå
E-læringsprogram: http://renutover.no/
2. Gjennomføring: http://rentidrettslag.no/user/hjem.html
Utøversamtaler fra 15 år
Link til antidoping Norge på hjemmesiden
Link til klubbens antidopingpolicy på hjemmesiden
Utnevne antidopingansvarlig
Link til dopinglista på hjemmesiden
3. Registrering
Da er laget godkjent som rent idrettslag
Orientering fra klubbene, status antall løpere, antall lisensløpere og trenersituasjon.
Kort orientering fra klubbene.
Oppsummering:
Bra med aktive utøvere og lisensløpere. I de fleste klubbene er det også bra med trenerressurser.
Klubbene har gjennomført skiskytterskole i høst med bra oppmøte.
Venter på snø…..

4.

Informasjon fra styret



16 klubber er tilknyttet NTSSK
Ny Leksvik (ingen aktivitet pr. i dag)

a)

Utviklingsavtalen mellom kretsen og forbundet
Nytt system for tildeling av jentemidler og kretsutviklermidler f.o.m. denne sesongen.
Tildelingen for 2011/2012 er:

Kr.22 000,- i jenteutviklingsmidler

Kr.64 000,- i kretsutviklingsmidler

2/3 utbetales før jul og resten etter 30.april 2012.
Aktivitetsmidler fra NTIK
Antall utøvere og fordeling i ulike aldersgrupper
Oppnådd aktivitet
Husk å registrere alle som er på trening inkl. foreldre
Økonomi
Regnskap og revidert budsjett ble gjennomgått. Ingen merknader.

b)



c)


5.

6.

7.

8.


Det vil bli kjøp inn 15 par staver for bruk på HL og NC.
d) Terminliste

Gjennomgått. Ingen merknader.

Legges ut på nettsiden til NTSSK
e) Reiseopplegg

Gjennomgått. Ingen merknader

Legges ut på nettsiden til NTSSK
f) Sportslig utvalg

Info. om status samlinger. Gjennomført med bra oppmøte.
Forenkling av arrangement – erfaringer og anbefalinger v/Ketil Reistad
I store trekk har erfaringene vært gode og det oppfordres til å gjennomføre noen forenkla arrangement i vinter også (se
mal fra Forbundet). Forenklinga går i hovedsak ut på følgende:

Utlegging av våpen overlates til klubblederne. NB! Det må understrekes/påminnes om at de ikke har lov til å
skru på våpna under konkurransen!

Bruk av videokamera i strafferunden.

Færre kontrollører på standplass (en kontrollør har ansvar for flere skiver)
Sentrale YS-samlinger v/Per Arne Røstad

Har vært tre samlinger

Hovedvekt på skyting

Per Arne Røstad var fornøyd med samlingene

Var delte meninger fra møtedeltakere ang. YS samlingene.
Nytt fra forbundet v/Mariann Lyngsaunet

Gratulasjon til Meråker for vellykket gjennomføring av NM-rulleskirenn

Antidoping

Hvit vinter
 Kulefangere, spillemidler søknad
 Sorteringssystem, papp og hylster
 Punkt på TD – rapport (kildesortering, Svane merket papir og kulefangere)
 Elektroniske skiver
 Smørelastebil/trailer – NY
Anleggsutvikling i regionen v/Stein Funderud

Status ang. anleggene – klubbene oppfordres til å melde inn evt. feil

Rådgiving i forb. Med anleggsutvikling – rådgivning er gratis 1.gang.

Ref.
Kirsti S. Stubbe, sekretær NTSSK

