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Notat fra Norges Skiskytterforbunds styre til deltakerne på ledermøtet 7-9. juni 2013  
 
Med referanse til programmet for ledermøtet i Molde 7-9. juni 2013, der blant annet ny  
modell for regioninndeling og NSSFs kraftsenterstrategi skal diskuteres. Begge  
teamene vil være sentrale i ny langtidsplan for 2014-18, og dermed aktuelle  tingsaker på  
NSSFs ting i 2014.   
 
I dette notatet  følger underlag til de to nevnte sakene for best mulig forberedelse til 
diskusjonen på ledermøtet. 
 
 
 

1. NSSFs kraftsenterstrategi 
 
Styret vil vurdere fremtidig modell for kraftsentre i skiskyting i Norge. Vurderingen sees i  
sammenheng med ny langtidsplan for perioden 2014-18, der fremtidig modell skal diskuteres  
på ledermøtet 7-9. juni 13. 
 
Det vises styremøte 6 2012-14, hvor det kom opp et ønske fra styret om å få en 
statusrapport fra de to kraftsentrene våre, på Lillehammer og i Trondheim. I forhold til 
langtidsplanen vår og leveransene i den, og med oppstart på ny langtidsplan for perioden 
2014-18, gav styret uttrykk for et behov om å evaluere de to sentrene som er i drift i dag for 
å vurdere videre strategi. 
 
Det ble besluttet at visepresident sport, generalsekretær og idrettssjefen skulle gjennomføre 
statusmøtene. Møtet med Trondheim ble holdt den 25. april, og møtet med Lillehammer ble 
holdt den 14. mai. Referat fra begge møter ble forelagt styret. 
 
Tanken med å etablere kraftsenter kom opp tidlig på 2000-tallet, der en så behovet for å 
strukturere landslagsaktiviteten på Lillehammer. Lillehammer har bygd seg opp gradvis 
gjennom erfaringer, og har i dag en god struktur og er blitt en sterk aktør på Lillehammer.  
 
Som følge av etableringen av kraftsenteret på Lillehammer, kom det behov for å vurdere om 
NSSF skulle ha flere kraftsentre. Trondheim ble pekt på av forbundet, mye på grunn av 
potensialet og målet om å få flere landslagsløpere til å bli i Trondheim, og andre løpere søke 
seg dit. I kjølvannet av diskusjonen vedrørende kraftsenterstrategi, vedtok tinget i 2010 
dagens tekst vedrørende kraftsenter i gjeldende langtidsplan for 2010-14. 
 
Kraftsenterets oppgaver 
Kraftsenterets primære oppgave er å tilrettelegge for våre landslagsutøvere, der følgende 
områder har vært prioritert: 

- Anleggsutvikling  
- Helsetilbud 
- Trenertilbud 
- Utdanningsmuligheter 
- Testlab 
- Kompetanseheving 
- Samkjøre felles aktiviteter og nøkkeløkter 

 
Sekundært skal kraftsenteret koordinere aktiviteter med andre aktører på stedet, som 
utdanningsinstitusjoner, OLT regionalt, Team Statkraft, klubber, kretser etc, med mål om at 
kraftsenteret kan generere meraktivitet inn til de andre leddene og dermed en styrking av 
regionen totalt sett.  



 

 

Fremtidig kraftsentermodell 
Styret vil vurdere om dagens modell er den rette modellen også for fremtiden, og om 
Skiskytter-Norge har nok landslagsløpere og økonomiske ressurser i forhold til å bygge opp 
fire nasjonale kraftsentre. 
 
Forslag til modell for drøfting på ledermøtet i juni 13: 

- NSSF skal ha ett kraftsenter med nasjonal status; Lillehammer. Nasjonal status skal 
medføre prioritet ift ressurser. 
 

- I tillegg til Lillehammer som nasjonalt kraftsenter, opprettes en ny modell på 
regionsnivå; regionale kraftsentre. Disse skal ressursmessig være på et lavere nivå. 
Prioritere regioner som ved økonomisk tildeling klarer å løse ut kommunale eller 
fylkeskommunale midler (trekant finansiering). Men dette må ikke være avgjørende 
da de lokale forholdene vil variere sterkt mellom bykommuner og bygdekommuner.  

 
- Midlene skal primært øremerkes tilrettelegging for landslagsløpere i 

treningshverdagen.  
 

- Det skal vedtas en styrings- og rapporteringsmodell for hvert enkelt kraftsenter som 
skal godkjennes av NSSF 
 

- For å sikre en viss grad av forutsigbarhet og langsiktighet fortsetter Trondheim med 
koordinatorfunksjon i 20 % stilling med Kjell Ove Oftedal.  

 
- Junior- og rekruttlandslagene bør holde samlinger på de regionale sentrene 

(Lillehammer inkl.), og bidra inn mot senteret. 
 
Forslag til ny modell diskuteres på ledermøtet, for videre arbeid med modellen parallelt med 
ny langtidsplan for 2014-18. 
 
 
  



 

 

2. Regioninndeling i Norges Skiskytterforbund 
 
Buskerud Skiskytterkrets fremmet forslag på vårt 17. ekstraordinære Forbundsting i 
Kristiansand 1.-3.- juni 2012. Forslag: Buskerud Skiskytterkrets anmoder styret om å se på 
regioninndelingen i Norges Skiskytterforbund, etter diskusjon ble følgende vedtak fattet; 
 
"Saken oversendes til det nye styret og settes opp som temasak under ledermøtet i 2013, 
for deretter å vurderes som en evt. tingsak i 2014." 
 
Utviklingskomiteen har startet på vegne av styret utredningen av regioninndelingen til 
ledermøte i Molde.  
 
Eksisterende regioninndeling: 
Region Kretser Antall 

lisenser 
Øst Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-

Østerdal, Oslo/Akershus 
823 

Sør Rogaland, Agder 166 
Vest Hordaland, Sogn og Fjordane 172 
Midt Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 309 
Nord Nordland, Troms, Finnmark 153 
 
Argumenter for å fortsatt opprettholde regioner i NSSF: 

• Sone for tildeling av arrangement (NM, HL) 

• Uttak for deltagelse til Young Star 
• Regionsamlinger for 15-16år 

• Arena for kretsutviklere og trenerforum 
• Landsdelsmesterskap 

 
Forslag til ny regioninndeling (tilsvarende håndball) 
Region Kretser Antall 

lisenser 
Sør Telemark-Vestfold, Buskerud 245 
Innlandet Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal 290 
Øst Oslo/Akershus, Østfold 288 
SørVest Rogaland, Agder 166 
Vest Hordaland, Sogn og Fjordane 172 
Midt Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 309 
Nord Nordland, Troms, Finnmark 153 
 
I forhold til Statkraft Young Star, så skal fortsatt hver region ha minimum 2 plasser av hvert 
kjønn i hver klasse. 
 
Teknisk komité skal se over forslaget av sonefordeling med tanke på tildeling av 
mesterskap, og se på regionen Oslo & Akershus og Østfold med tanke på 
landsdelsmesterskap.  
 
Det er lov å samarbeide utenom den regioninndelingen som blir foreslått.  


