
   

 

 

 

 

Høstmøte for Nord-Trøndelag skiskytterkrets  

Møtested:  Steinkjer videregående skole 

Dato:   30.10.2010 

Tidspunkt:  09.00 – 13.00 

 

Følgende medlemmer møtte: 
Arve Lægran, NTSSK 
Thor Arne Rokke, Frol IL 

Ståle Matberg, Frol IL 

Karianne Lund, Vinne skilag 
Kjell Tyldum, Snåsa IL 

Roar Livik, Meråker SSK 

John Helge Lillevold, Meråker SSK 
Kirsti S. Stubbe, NTSSK 

Kjetil Stubbe, Inderøy IL 

Einar Lund, Stiklestad IL 
Johan B. Skogan, Steinkjer IL 

Torbjørn Hojem, Stiklestad IL 

Trond Svanøe-Hafstad, Steinkjer IL 
Kari Mette Skrove, Stiklestad IL/jenteansvarlig NTSSK 

Nina Bjørken, Stiklestad IL 

Marian Lyngsaunet, Stiklestad IL/NSSF 
Tore Wold, NTSSK 

 

 
Saksnr Saksnavn Ansvarlig 

1. 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 (Stiklestad har det i nov). 

 

Alle 

2. Terminliste, status 

 
Gjennomgang av terminlista 

- KM Snåsa og Trønder cup 2 er samme dag. Det er uheldig. 

- Renn i Meråker 10.april går ut. 
- Det er ønskelig fra klubbene at NTSSK reserver hotellrom i Trondheim på 

hovedlandsrennet. 60 sengeplasser. 

- Mangler tilbakemelding på TD Norges cup. 
 

Ny org. modell for kretsrenn/forsøk 

Det er ønskelig med enklere rutiner i forbindelse med gjennomføring av renn. Det gjelder 
kretsrenn, ikke KM. 

- Mindre mannskap på standplass 

- Mindre kontroll i strafferunder. Videokamera? 
- Emit brikker. I dag gjelder det fra 15 år. Skal det gjelde fra 13 år? Viss det skal brukes 

brikker helt ned i 13 årsklassen må klubbene gå til innkjøp av flere brikker. Eventuelt 

at NTSSK anskaffer noen.  
- Oppfordre løpere til å kjøpe seg brikker helt ned i 13 årsklassen. 

- Forslag om å teste det på Frolrennet. 

 
Styret må avklare endring av rutiner på neste styremøte, og sende ut informasjon om det. 

 

Påmeldingsrutiner: 

Forslag om å endre fristen for påmelding renn fra tirsdag til onsdag. 

Styret sender ut informasjon til klubbene om det. Oppfordrer klubbene til å endre fristen. 
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3. Reise opphold, status 
 

Gjennomgang av reise og opphold. 
- Mangler adm. ledere fra Meråker og Steinkjer 

 

 

4. Kurs, orientering om aktuelle kurs 
 

Kretsutvikler hadde meldt frafall. Saken ble informert av leder Tore Wold. 
5-6.nov Trener 2 kurs. Sees i sammenheng med T1 og T2 i langrenn (se skikretsens hjemmeside) 

30.nov. TD 1 

Des. Skytedel trener 2 kurs. Dato og sted ikke bestemt. 
Klubbene har ansvar for å få opp TD 

 

 

5. Samlinger i kretsregi, status og evaluering 
 

Kretsen har 60 000kr i tilskudd til samlinger i kretsens regi. 
Samlingene er gjennomført etter oppsatt plan.  

Nordlandsamlingen for 15 -16 år i nov. går ut. 

Det er ønskelig at NTSSK v/sportslig utvalg sender ut informasjon om samlinger tidligere på året, 
legges fram på kretstinget. Tilbakemelding om at samlingene gjerne kan skje på sommeren/tidlig 

høst. 

 

 
 

 

 
 

Sportlig utvalg 

6. Budsjett 2011 

 
Økonomiansvarlig var ikke tilstede. Saken blir sendt ut senere. 

 

 
 

Knut 

7. Eventuelt 
 

- NTSSK har ansvaret for å sende ut informasjon til klubbene. Videre skal klubbene 

videreformidle informasjon til sine utøvere. 

- NTSSK v/Kari Mette Skrove ønsker tilbakemelding fra klubbene over hvem som er 
jenteansvarlig. 

- NTSSK ønsker at klubbene sjekker at det ligger riktig informasjon på nettsidene om 

styre/organisering av klubben. 
- Følgende personer skal kontaktes i NTSSK viss det gjelder: 

Sportslig: Arve Lægran 

Kurs: Ketil Reistad 
Økonomi: Knut Fenne 

Jenter: Kari Mette Skrove 

- TD skal bruke vester. Kretsen skaffer vester 
- TD kurs før jul. 

- Ny tidtakerklokke er innkjøpt. Skal brukes på nasjonale renn. 

- Rillesett er innkjøpt. Skal brukes på nasjonale renn. 
 

 

8. Orientering fra Forbundet v/Vise pres. Mariann Lyngsaunet 

 
- Forbundet har jobbet med langtidsplan 2010-2014. Planen ble vedtatt på tinget. Den 

ble delt ut på høstmøte og gjennomgått. Ligger også på nettsiden til forbundet.  

 

 

Ref.  
Kirsti S. Stubbe, sekretær NTSSK 


