
 

Informasjonsskriv og søknadsskjema 
Team Statkraft (TS) sesongen 2015/2016. 

 
Norges Skiskytterforbund viser til tidligere utsendt informasjon på ny struktur for 
Team Statkraft. Det vil fra og med sesongen 2015/16 bli opprettet 3 nasjonale Team 
Statkraft; ett i Midt-Norge (lokalisert i Trondheim), ett i Innlandet (lokalisert på 
Lillehammer) og ett i Oslo området. Disse vil bli benevnt Team Statkraft Midt-Norge, 
Team Statkraft Innlandet og Team Statkraft Oslofjord. 
 
Hvert team vil få hovedtrener ansatt på heltid med NSSF som arbeidsgiver. Teamene 
vil bli støttet økonomisk av Statkraft og Swix. Antall utøvere i øverste kategori kan 
variere fra team til team. 
 
Det understrekes at dette blir en betydelig oppgradert satsing på de nevnte teamene; 
både sportslig i form av trenerressurser, og økonomisk i form av sterkt reduserte 
egenandeler. 
 
Tilbudet er beregnet på løpere som ligger rett under landslagsnivå og som har 
ambisjoner om å bli landslagsløpere på sikt. 
 
Teamene har utøvere i alderen 20 – 25 år som målgruppe. 
  
Kriteriene som legges til grunn for opptak i teamene vil være en vurdering av utøverens 
egenskaper, motivasjon og resultater.  
 
 
Kategorier 
Teamene i kategori 1 vil få Statkraft som navnesponsor. Vi får da tre prioriterte lag som 
kalles henholdsvis Team Statkraft Midt-Norge, Innlandet og Oslofjord. 
Teamene har også muligheten å danne kategori 2 og evt. 3 som hører til disse stedene 
og står fritt til å knytte seg til andre sponsorer og vil ikke ha Statkraft som 
navnesponsor. 
 
 
Fremdrift og datoer 

 20. april: Søknadsfrist TS. Fristen må overholdes! 

 5. mai: Utøverne får svar om inntak og utøverkontrakter sendes ut. 

 1.juni: Frist for innsending av kontrakt og betaling av depositum/forskudd.  

 26. juli: Siste frist for å fratre plassen.  

 10. august: Betalingsfrist for resterende beløp. 
 
 
Søknadsskjema 
Søknadsskjemaer blir sendt rundt til skiskyttergymnasene, via mail til årets utøvere og 
som vedlegg til dette dokumentet. Søknad sendes på mail til respektive e-mail adresser 
til de tre teamene innen 20. april. Søknaden merkes Team Statkraft. 
 
 
 



 

Pris/Depositum 
Kategori 1: Det er en målsetting om å ikke kreve egenandel, men det er p.t. ikke endelig 
vedtatt.  
For de team som etablerer tilbud utover kategori 1 er pris spesifisert under. 
 
Vi krever et depositum for kategori 1 og evt 2 og 3. Dette trekkes fra totalsummen. 
Dersom man fratrer plassen pga manglende skoleplass betales depositumet tilbake i sin 
helhet.  
 
 
Aktivitetsperiode 
Fra og med 15. mai 2015 til og med 15. mai 2016. 
 
 
Tilbud på Kategori 1 
Løpere på dette nivået vil få treneroppfølging fra trener ansatt av NSSF.  
Det skal være høyt sportslig nivå på løpere som får tilbud om plass på dette laget. 
Det skal gis et godt samlingstilbud. 
Mer informasjon om innhold og sportslig opplegg gis etter at uttak er foretatt. 
  
 
Kriterier for kategori 1 løpere 
Løpere som tas ut på denne kategorien skal holde høyt sportslig nivå, være villige til å 
satse fullt på skiskyting og kunne bidra med sine kvaliteter inn mot laget. 
Løpere bør være bosatt i rimelig nærhet til stedet hvor teamet er lokalisert (Trondheim, 
Lillehammer og Oslo). Dette fordi at en betydelig del av tilbudet er knyttet til daglig 
trening i området. 
 
For de som ikke tilbys plass i kategori 1 vil Team Midt-Norge tilby et Team 
Midt-Norge kategori 2 opplegg. Opplegget har disse hovedelementene: 
 

 3 fellesøkter med trener i snitt pr. uke sommer og høst.  

 2 fellesøkter med trener i snitt pr. uke i konkurransesesongen.  

 Tilbud om veiledning fra trener under fellesøktene.  

 Ammunisjonstesting, testløp og skytetester 

 
Egenandel  
  

 Utøvers egenandel: NOK 8 000,-  

 Egenandel betales over to terminer, med forfallsdato 1.6.2015 og 31.8.2015. 
Manglende betaling av egenandel medfører utestengelse fra Team-Midt Norge.  

 Utøvers klubb oppfordres til å dekke deler av utøvers egenandel. Klubbens 
andel fylles inn på slutten av denne kontrakten ved signering, og forplikter 
klubben til å betale det angitte beløp.  

 
Forbehold 
NSSF / TS forbeholder seg retten til å forandre på opplegget frem til kontraktene blir 
presentert. 


