
Innkomne forslag 
 

1. Forslag i fra kretsstyret – kortere løypelengder junior og senior Trøndercup 
 
 
Forslag fra Stiklestad IL vedrørende endring av løypelengde 
Nord-Trøndelag Skiskytterkrets har mottatt et innspill fra Stiklestad IL som de vil behandle på 
kretstinget. De har sendt dette til STSSK for å høre hvordan kretsen stiller seg til forslaget – 
og om det kan være en mulighet for å gjennomføre Trøndercup neste sesong etter dette 
forslaget. 
 
Forslaget går ut på å korte ned løypelengden på renn for junior og senior, men beholde 
antall skytinger med det formål å øke renndeltakelsen i denne gruppen. For utøvere som 
ikke satser NC så antar man at lav deltakelse på kretsrenn skyldes at løypelengden er for lang 
til at man kan «slenge seg med» på renn. For de som går NC så antar man at lav deltakelse 
skyldes at det ikke passer inn å gå renn med full løypelengde mellom NC renn. 
I tillegg så foreslår man å slå sammen klassene for 17-senior. 
 
Forslag fra Stiklestad IL:  

Et forsøksopplegg for sesongen 18/19 på kretsrenn. Klassene 17 -  senior går samme løypelengde.  

Sprint: K 17 – SR   4,5 km korte strafferunder 

             M 17 - SR    6 km korte strafferunder 

Normal: K 17 – SR  7,5 km tillegg for bom 30 sek 

                M 17 – SR 10 km tillegg for bom 30 sek 

Fellesstart: K 17 – SR   7,5 km   korte strafferunder 

                    M 17 -21     10 km korte strafferunder 

 
Kretsstyret har diskutert forslaget, men er i utgangspunktet ikke positiv til forslaget. Styret 
tror ikke at de utøverne som går NC ønsker kortere løypelengde – da hindrer vi at de øver på 
konkurransegjennomføring i henhold til de krav som stilles. For de utøverne som ikke deltar i 
NC og som eventuelt synes at løypelengden er for lang så er styret positiv til å eventuelt tilby 
en felles miljøklasse med kortere lengder for juniorer og seniorer i tillegg til 
konkurranseklassene.  
 
Til terminlistearbeidet for 2018/2019 ønsker derfor styret ikke at kretsen skal være med på å 
prøve ut kortere løypelengder i TrønderCup, men at man kan evt. tilby miljøklasse. Styret vil 
ikke være negativ til at en ønsker å prøve ut kortere løypelengde for alle juniorer og seniorer 
i andre lokale renn enn TrønderCup i regi av klubber i NTSSK neste sesong. 

 



Da NTSSK skal ha dette som sak til tinget og vi samarbeider om terminlisten ønsker STSSK å 

ta dette som en sak på kretstinget slik at klubbene har en mulighet til å uttalelse seg om 

saken. 

 

Forslag til vedtak 

Kretstinget stiller seg bak innstillingen fra kretsstyret om å ikke ønske felles klasse for junior 

og senior med kortere løypelengde i TrønderCup for sesongen 2018/2019. 

For arrangører av TrønderCup som ønsker å tilby miljøklasser med disse løypelengdene i 

tillegg så er kretstinget positiv til det. 

For arrangører av renn utenom TrønderCup er kretstinget positivt at kortere løyper og felles 

klasse for juniorer og seniorer kan prøves ut. 

 

 

 

2. Forslag i fra kretsstyret – disponering av overskudd etter Team Statkraft Midt-
Norge 

 
Sør-Trøndelag Skiskytterkrets har tidligere fått bekreftet fra Norges Skiskytterforbund at 
eventuelt overskudd etter Team Statkraft Midt-Norge kan overtas av Skiskytterkretsen. 
 
Ved avleggelse av regnskapet for 2017 viser balansen at bankkonto tilhørende Team 
Statkraft Midt-Norge har en saldo på kr. 161.020,- 
 
I og med at dette er midler som er opptjent gjennom satsning på utøvere i aldersgruppen 
20+ ønsker kretsstyret å fremme forslag om at dette er midler som overføres til TBT og 
spesifikt til TBT 20+. Styringsgruppen for TBT får ansvar for å disponere disse midlene over 
ønsket periode og til fornuftige disponeringer, men midlene skal ikke benyttes til redusert 
egenandel. 
 
 
Forslag til vedtak 

Kretstinget stiller seg bak innstillingen til kretsstyret og kr. 161.020,- overføres til team 

TBT20+ hvor styringsgruppen for teamet får ansvar for å disponere midlene over ønsket 

periode og til fornuftige disponeringer. Midlene skal ikke benyttes til å redusere egenandel 

for deltakende utøvere. 


