
Kretsstyremøte Hedmark Skiskytterkrets 

Elverum, 6.11.2012 

Tilstede:  Bill Ove, Morten, Vidar, Roger, Isak, Einar, Petter, Sidsel, Tormod Eriksen (Austmarka) 

og  John Olav (ref.) 

Forfall:  Inger, Heidi, Trond Ole, Olav, Sten 

 

1 Terminliste kommende sesong, vedlagt. 

Sjusjøen sitt kretsrenn blir 30.12.12. Sidsel har oversikt over hvem som er TD på de ulike 

renn og hvem som er ansvarlig for de nasjonale løpa. Oppdatert terminliste ettersendes 

fra leder. 

 

2 Kretssamling 

Kretssamling i Trysil inkl. T1-kurs og kvinnekurs har nesten ingen påmeldinger ennå. 

Klubbene må minne på sine utøvere og foresatte om samlinga. Påmeldingsfristen er 9.11. 

jf. utsendt e-post. 

 

3 Innkjøp av sekunderingsutstyr 

Isak kjøper inn egnet utstyr.  

 

4 Hedmarkscupen 

Isak bestiller 20 ledertrøyer i gult og 20 skytetrøyer i blått. Sten Gregersen kontaktes som 

aktuell sponsor samt at Isak og John Olav kan jobbe med flere aktuelle. John Olav setter 

opp informasjon om den nye cupen som Einar legger ut på kretsens hjemmeside, se 

vedlegg. 

 

5 Startmøte/ startpakka 

Vidar ledet deltakerne gjennom del to av Startpakka. Tema på forrige møte var 

klubbutvikling, mens dagens agenda inneholdt styrearbeid. 

Stikk ord fra dagens presentasjon: 

 Årsmøtevedtak legger rammer for styrets løpende arbeid 

 Beslutningsprosesser og delegering 

 Oppfølging av styrevedtak, gjennomføring 

 Møteledelse og arena for diskusjon og drøfting 

 Flytsona, balansere mellom for store utfordringer og for små ambisjoner 

 Referatstruktur, være tydelig på hvem som følger opp de ulike sakene 

Videre ble det diskutert aktuelle planer og prosesser som kretsstyret bør ha på plass: 

 Vedtekter (lov) 

 Organisasjonsplan 

 Langtidsplan og sportslig plan 



På bakgrunn av diskusjonen, oppsummeres følgende: 

Tettere samarbeid mellom krets og klubb 

o Klubbene må organisere deltakelse i kretsrenn på en slik måte at 

klubbtilhørighet og lagfølelse styrkes 

o Kretsen tar seg av dette på nasjonale renn 

o Hva forventer klubbene av kretsen og motsatt? 

 

 Det lages et spørreskjema som sendes ut til klubbene i løpet av november mnd for å 

kartlegge hvilke ønsker, forventninger og behov klubbene har fra kretsen. Morten og 

John Olav er ansvarlige for å lage og distribuere dette skjema som bl.a. bør 

inneholde: Hva er kretsen oppgaver i dag, hvilke planer foreligger, hva ønsker 

klubbene fra kretsen med stikkord: Samlinger, utdanning, trenerrekruttering, 

klubbutvikling, anlegg, etc. 

 

Det er ønskelig at alle klubbene kjører gjennom Startpakka eller tilsvarende opplegg for å 

gjøre organisasjonsarbeidet både mer interessant og korrekt. Klubbene MÅ sjekke at 

vedtekter/ lov er i samsvar med forbundets mal og krav etter de siste endringene. 

 

 

Evt. 

 Einar orienterte om at skiskytterarenaen i Trysil nå må bestilles før bruk, gjøres 

gjennom Trysilguidene. 

 

 

 

Neste styremøte er tirsdag 15.1.2013. kl 1800 på Teknisk Verksted, Elverum.  

 

 

Tema som Vidar kjører fra Startpakka på dette møtet er organisasjonsplan og vi tar tak i 

innsendte spørreskjema fra klubbene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg: 

 

Hedmarkscupen i skiskyting 

Nytt for sesongen er at Hedmarkscupen innføres. Det arrangeres nå flere lokale renn enn 

tidligere. Kretsen synes det er viktig for rekrutteringsarbeidet at de unge løperne har fått 

et bedre tilbud med flere arrangement lokalt i Hedmark.  

 

Av totalt 7 renn vil 5 være tellende i sammendraget. Løpere i klassene fom. 13 år vil gå 

med hhv. gul ledertrøye og blå skytetrøye fra løp nr 2.  

 

Poengskala som benyttes er 30 for seier og videre 26, 24 22, 21, 20 osv. 

 

Følgende løp inngå r i Hedmarkscupen: 

 25.11. Trysil 

 30.12. Sjusjøen (Naturdstilen) 

 13.1. Hernes  

 9.-10.2. Sørskogbygda 

 2.-3.3. Veldre Sag (inngår også i Young Star Cup Innlandet) 
 
Ansvarlige for cupen er Isak og John Olav 

 


