
Kretsstyremøte Hedmark Skiskytterkrets 

Elverum, 2.10.2012 

Tilstede:  Sidsel, Bill Ove, Morten, Inger, Per Anders, Vidar, Johannes, Heidi , Roger, Petter og Einar 
(ref.) 
 

1 Gjennomgang av ”Startpakken” 

Vidar gjennomgikk en del av det som ligger i ”Startpakken” , og fortsetter dette på de 

neste møtene. 

Videre arbeid med dette vil være: 

Oppdaterte/nye lover for kretsen: Skal være klare til kretstinget mai 2013. 

Vidar skal sende norm og forslag til organisasjonsplan til styret. 

 

2 Terminliste. 

YSI flyttes fra Hernes til MjøsSki, ellers er oppsatt terminliste OK  

Rennene meldes inn umiddelbart slik at de kommer i terminlista (Idrett.speaker.no) 

 

Info om arrangement i tilknytning til renn i Trysil 25.11.: 

Kretsen arrangerer treningssamling for de opp til og med 16. år 23-25 nov 

Jentene som går på TRYVIS vil være instruktører for de yngre jentene  

Ikke endelig avklart hvem som vil være trener for gutta, 

Kretsen arrangerer T1 kurs, 23-25 nov. 

Øyvind Trøan vil være er instruktør 

Kretsen arrangerer kvinnekurs,  23-25 nov. 

Heidi og Sidsel går gjennom lover og regler 

Mangler foreløpig instruktør til skytedelen 

 

Einar sørger for booking av overnatting og møterom, samt tar i mot påmeldinger og 

organiserer dette. 

Invitasjoner vil bli sendt ut i løpet av de neste to ukene. 

Oppland er invitert til å kunne delta, men det er foreløpig litt usikkert om noen deltar 

da dette kolliderer med andre arrangement.  

 

3 Info vdr. mulig utvikling av TRYVIS for skiskyttersatsing 

Sidsel informerte om møter og arbeid som Vidar og hun har hatt for å få samling 

rundt skiskyttersatsing på TRYVIS, dette sammen med Hedmark Idrettskrets, 

Olympiatoppen og Hedmark fylkeskommune.  

 



4 IBU godkjenning av Natrudstillen 

Sidsel informerte om at søknaden fra Natrudstillen ble levert i vår, og at denne 

ble tatt opp med forbundet i forbindelse med tinget. Sidsel jobber videre med 

dette sammen med Natrudstillen. 

 

I tilknytning til dette er det også planlagt et nytt stort flerbruksanlegg der det 

også vil være en innendørs skytehall med 10 skiver. 

 

5 Team Eidsiva skifter navn 

Eidsiva har for kommende sesong  valgt en annen sponsorprofil i sine arrangement, noe 

som har gjort at de ikke lenger er hovedsponsor til Teamet. Ny hovedsponsor er 

Natrudstillen, noe som også medfører at teamet vil skifte navn til Team Natrudstillen. 

 

6 Innkjøp av sekunderingsutstyr 

Det skal komme en ny IPAD som er bedre beskyttet mot vann og støt. Innkjøp avventes 

til denne kommer 

 

7 Forslag til nye lover 

Hvert enkelt styremedlem skal vurdere disse innen neste møte slik at vi kan ha en 

diskusjon på dette møtet. Einar har gitt innspill til at §§3 og 16 bør vurderes og spisses 

noe mer. 

 

8 Langtidsplanen 

Denne ble kort gjennomgått 

 

9 Evt: 

Det kom forslag om å arrangere skiskytingens dag. Dette luftes i neste styremøte med 

tanke på om det er interesse for felles dag for hele kretsen med felles markedsføring. 

 

NC – Mjøsski: Ikke ferdige med anlegget, men dette er under kontroll, -  ”full kontroll” i 

flg. Heidi 

 

 

Neste styremøte er tirsdag 6.11. kl 1800 på Teknisk Verksted, Elverum.  


