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Denne ”TK-timen”

• Litt om arbeidet i TK

• Noen aktuelle endringer i program / regelverk kommende sesong 

• Tema-saker (diskusjon i grupper)

Gjennomgang av våre 88 behandlede saker siden nyttår
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NSSF Teknisk komitè (TK)

Mandat
• Nasjonale konkurranseformer- og regelverk

• Arrangementsutvikling

• TD-apparatet

Medlemmer i Teknisk Komite for perioden 2014-2016:
• Gjermund Hol (leder)

• Jarle Tvinnerheim

• Trine Besseberg

• Hans Peter Olsen

• Johnny Rognstad

• Heidi Hjemli

• Vegar Rolfsrud (adm.sekretær)
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Litt om arbeidet i TK:

Regelverk

• Innspill fra adm, TD, arrangør, deltagende lag/utøvere, internasjonalt, TK selv osv 

• TK behandler innkomne saker og justerer evt regelverket i tråd med vedtak 

• Innstiller til NSSF-styre i saker hvor vi ikke har beslutningsmyndighet

• Regelendringer skal gjøres gjeldende fra 1.juli

• Tilpasninger til IBU-regelverk etter kongress gjelder normalt fra 01.oktober

Hovedterminliste og tildeling av arrangement

• Utarbeider forslag til hovedterminliste i februar/mars (NSSF-styre vedtar)

• Involvert i søknadsprosess ifm tildelinger av nasjonale arrangement

”Møteplasser”

• Arrangørkonferanse (30-31.oktober 2015)

• Årlig TD2-konferanse (våren 2016)

• Ledermøte / Ting / Kretsledermøter

”Utarbeider og oppdaterer”  veiledere som arrangementsstøtte

TD-veileder

Arrangørhåndbok
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Noen viktige regelendringer fra og med sesongen 2015-2016

Blir kun en påmeldingsfrist fra i år av: 

Mandag kl 2359 samme uka som arrangementet

Antall timer fra innskytingsslutt til siste start:

Utvides til 3 timer



STAFETTKLASSER - HOVEDLANDSRENNET 

Saken om ny jenteklasse ble behandlet i styremøte 14.november 2014 som en prøveordning for 
sesongen 2014-15. 

• Praksisen fra sesongen 2014-15 videreføres og klasse J15 år innføres i HL stafett (i tillegg til 15-16 år)

• Mix-lag kan lages på tvers av kjønn og delta hvis det er ledig startnummer (går i egen klasse)



STAFETTKLASSER NM JUNIOR FOR KVINNER

I dagens konkurranseregelverk er det en sammenslått klasse K17-21 år med tre etapper

FELLESSTART - KVINNER 

K20-21 og Ksen går fellesstart sammen med samme distanse (12,5 km).  

Det lages egen klasse-rangering i ettertid.

Det endres til to klasser i NM junior for kvinner. 

K17-18 år og K17-21 år (med 3 etapper  hver) 



JAKTSTART

Jaktstart kan være en uheldig øvelse for yngre årsklasser. De beste er ofte best begge dager og øker bare 
differansen i de enkelte klassene. 

• Jaktstart er en øvelsesform kun for klassene junior og senior.



NM-SENIOR

• NM Senior / Statkraft junior NC finale arrangeres på Dombås i tiden 31.mars – 03.april 2016

• Nytt NM-program for NM Senior (prøveordning for 2016)

Torsdag: Stafett

Fredag: Sprint

Lørdag: Jaktstart

Søndag: Fellesstart

• Ved TV-sendt renn kan stafettlag tas ut på NM senior

• NM-Normal for senior arrangeres sammen med junior-NM i Trondheim 27.februar 2016

• Det innføres ”ny seedingsmodell” for NM-senior

Seedingen skal inneholde løpere som har representert internasjonalt på seniornivå + løpere fra Norges 
Cupen oppad til 30 stk. NSSF har inntil tre wild cards som kan seedes inn blant de 30. Det kan plasseres en 
useedet løper mellom hver seedet løper. 

Rennjury bestemmer i hvilken gruppe denne seedede gruppen skal starte. 
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ARRANGEMENTSFRI HELG(ER) I VM PERIODEN

Med henvisning til NSSFs Langtidsplan, kapittel 8; VM i Holmenkollen. Det er en klar og definert 
målsetting av VM på hjemmebane skal framstå som en nasjonal begivenhet som skal være 
samlende for hele skiskytterorganisasjonen. 

• For region øst blokkeres begge helgene i VM-perioden 2.-13. mars 2016 for konkurranser. 

• Det anmodes om én arrangementsfri helg fra de fire andre regionene.
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Ny arrangementsløsning kan bli implementert fra høsten 2015 

- Mer moderne og tidsriktig løsning

- ”Tåler” store og samtidige påmeldinger

- Betalingstjeneste
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HUSK PÅ: 

Lisensordning (ny i fjor)
Betaling av lisens –> gjør det nå………

Kr 250,-/kr 300,- for ordinær lisens

Kr 700,- for utvidet lisens

Engangslisens øker fra kr 50,- til kr 70,- fra denne sesongen

DNB-kontrollmerke
Alle løpere fra 13 år og oppver skal gå med DNB-merke, på begge sider av våpenet
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Terminlista

../../Teknisk komite/Terminlister/Hovedterminliste_2015-16.pdf
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”TEMA-SAKER” (Grupper)

• Hvor mange NC-renn / helger bør vi ha ?

• Hvor mange tellende renn bør det være ?

• Endring av dagens program på NM senior / NC-finale ?



ÅRETS  NC-RENN 

DNB Cup 2015-2016

DNB 1: 28-29.nov    Geilo

DNB 2: 11-12.des    Øystre Slidre

DNB 3: 09-10.jan     Vingrom

DNB 4: 23-24.jan     Markane

DNB 5: 05-07. feb    Bossmo & Yttern

DNB 6: 26-28.feb     Trondhjems / Byåsen

DNB 7: 01-03.apr     Dombås

12 av 15 renn er tellende i NC-totalt

Statkraft  Junior Cup  2015-2016 

Statkraft 1:   11-12.des Øystre Slidre

Statkraft 2:   09-10.jan Vingrom

Statkraft 3:   23-24.jan Markane

Statkraft 4:   05-07.jan Bossmo & Yttern

Statkraft 5:   26-28.feb Trondhjems / Byåsen

Statkraft 6:   01-02.apr Dombås

8 av 11 renn er tellende i NC-totalt
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Program NM-senior / NC-finale

Aktuelt 1

Torsdag: Stafett

Fredag: Sprint kvinner og menn 

Lørdag: Jaktstart kvinner og menn

Statkraft Junior Cup finale (alle klasser)

Søndag: Fellesstart kvinner og menn

(antall skiver x 2)

Aktuelt 2

Torsdag: Stafett

Fredag: Sprint kvinner og menn

Statkraft Junior Cup finale K/M 17 og 18 år

Lørdag: Jaktstart kvinner og menn

Statkraft Junior Cup finale K/M 19 og 20/21 år

Søndag: Fellesstart kvinner og menn  
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”DRØFTINGSSAKER” (Grupper)

• Hvor mange NC-renn / helger bør vi ha ?

• Hvor mange tellende renn bør det være ?

• Endring av dagens program på NM senior / NC-finale ?




