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Denne ”TK-timen”

• Litt om arbeidet i TK

• Noen aktuelle saker / endringer i regelverk kommende sesong 

Gjennomgang av våre 55 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 normalt gjøres gjeldende fra 01.juli

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

Hovedterminliste og tildeling av arrangement

• Utarbeider forslag til hovedterminliste (NSSF-styre vedtar)

• Involvert i søknadsprosess ifm tildelinger av nasjonale arrangement

”Møteplasser”

• Arrangørkonferanse (høsten)

• Årlig TD2-konferanse (våren)

• Ledermøte / Ting / Kretsledermøter

”Utarbeider og oppdaterer”  veiledere som arrangementsstøtte

TD-veileder

Arrangørhåndbok
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«Etteranmeldingssaken»  (§ 1.1.5.1  i konk.reglementet)

Dagens regel

Påmeldingsfrister for nasjonale renn (NM, NC, HL, LM og Sesongstart Skiskyting) 

settes til mandag kl.23.59 i samme uke som arrangementet avvikles, hvor det er 

konkurranse i helga (fredag-søndag). Etteranmelding er ikke mulig.  For lokale-

/kretsrenn kan den lokale arrangør fastsette en annen frist. 

Konsekvens av regel (§5.2 Startforbud): 

En konkurranseutøver eller et lag skal nektes start for: 

b) ikke å oppfylle krav og kvalifiseringskriterier i henhold til punkt 1.5 i reglementet 

• Regel endret før sesongen 2015-2016

• En påmeldingsfrist (påmelding på mandager innen kl 2359)

• Ingen etteranmelding

• Regel har skapt en del støy

• «Ulike grunner» for manglende påmelding
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• Sak har vært aktuell og behandlet i TK flere ganger i løpet av året

• Mange «innspill og meninger» om regelen i løpet av sesongen

• Saken har vært på høring i TD2 gruppen og fått innspill derfra 

• Saken har vært på høring fra trenermøte/sport og fått innspill derfra

Saken behandlet i Teknisk komite og i NSSF-styre i mai.

Vedtatt å endre § 1.5.1.1

Påmeldingsfrister for nasjonale renn (NM, NC, HL og Sesongstart Skiskyting) 

settes til mandag kl.23.59 i samme uke som arrangementet avvikles.  Eventuell 

etteranmelding behandles av operativ rennjury som kan akseptere nye 

påmeldinger inntil start av arrangementets første lagledermøte. Operativ 

rennjury har full anledning til å plassere etteranmeldte utøvere hvor som helst i 

startfeltet, og de skal heller ikke ha noe prioritet for innskytingsskive. 

Etteranmeldingsgebyr på 7 x startkontingent

For øvrige renn kan arrangør fastsette en annen frist.  

Etteranmeldingsgebyret settes til 2 x starkontingent for klasse 13 år og eldre. 
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Terminlista 2016-2017

Det blir mange skiskytterrenn også neste sesong………….

NM junior – Tidspunkt for avvikling

• Holmenkollen «opptatt» i mest vanlig tidsrom for avvikling

• Ønsker å unngå kollisjon med junior VM (de beste får være med)

• Nåværende tidspunkt – gjør at det kan benyttes som uttaksrenn til junior VM 

(hvis senere – manglende tid for visumsøknader for Junior-VM i Russland)

Antall NC-renn  - Reduksjon med en helg for juniorene (2 renn)

• Alltid mange meninger om hvor mange renn som er passende

• «Sport» ønsker færre renn (unngå stressfaktor, mer anledning til å trene)

• Økonomi

• Ønske fra trenergruppe at første renn-helg er etter nyttår

• God anledning til å gå lokale renn

Renntilbudet for seniorene

• Tett program

Hovedterminliste 2016-17.doc


Uke 45 Sesongstart Skiskyting

Uke 46 Sesongstart Langrenn

Uke 47
DNB Cup 1 – IBU Cup 1 – World 

Cup 1

Uke 48 World Cup 1

Uke 49
DNB Cup 2 – IBU Cup 2 - World 

Cup 2

Uke 50 IBU Cup 3 - World Cup 3

Uke 51 Jul

Uke 52 Nyttår

Uke 1
DNB Cup 3 – IBU Cup 4 - World 

Cup 4

Uke 2 IBU Cup 5 - World Cup 5

Uke 3 World Cup 6

Uke 4 DNB Cup 4 

Uke 5 IBU Cup 6

Uke 6 VM

Uke 7 DNB Cup 5 - VM

Uke 8 World Cup 7

Uke 9 IBU Cup 7 - World Cup 7

Uke 10

DNB Cup 6 –IBU Cup 8 - World Cup 
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Uke 11 World Cup 9

Uke 12 DNB Cup 7/NM Senior



Program NM senior / NC finale
(Mo i Rana 23-26.mars 2017)

Torsdag: Stafett

Fredag: Sprint kvinner og menn 

Lørdag: Jaktstart kvinner og menn

Statkraft Junior Cup finale (K/M 17 og 18 år)

Søndag: Fellesstart kvinner og menn

Statkraft Junior Cup finale (K/M 19 og 20-21 år)
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ÅRETS NC RENN 

DNB Cup / Statkraft Junior Cup 2016-2017

DNB 1: 26-27.nov    Geilo

DNB 2: 10-11.des    Oppdal

DNB 3 / Statkraft Cup: 07-08.jan     Ål

DNB 4 / Stafkraft Cup / NMjr: 27-29.jan     Holmenkollen

DNB 5 / Statkraft Cup: 18-19. feb    Steinkjer

DNB 6 / Statkraft Cup / NMøvelser: 10-12.mars  Os / Rorøs

DNB 7 / Statkraft Cup / NMsen: 23-26.mars Mo i Rana
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…..men vi ønsker flere søkere til våre arrangementer
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Noen andre aktuelle TK-saker 

Rennjury og operativ rennjury

Det vil kunne være saker som må behandles før første lagledermøte.  Det bør av den grunn 

fremgå i reglementet at de som sitter i den «operative» rennjuryen kan avgjøre saker. (f.eks 

etteranmeldinger). 

Vedtak: Operativ rennjury defineres i reglementet (oppnevnte TD`er + rennleder)

Kjell Kristian Rike`s minnepokal

Tidligere utdelt i forbindelse med NM Normaldistanse:

Beste skytter under NM Normal

Nye kriterier:

Kjell Kr. Rikes minnepokal skal deles ut til den løperen som har best treffprosent på NM senior 

sprint, jaktstart og fellesstart, uavhengig av kjønn. Dersom flere har lik treffprosent skal 

minnepokalen tildeles den med best plassiffer. Ved likt plassiffer tildeles to minnepokaler.



Egen klasse for funksjonshemmede og mesterskap
Det lages klasser for funksjonshemmede i mesterskap og det skal deles ut 
medaljer og premier som egen utdeling. Gjøres gjeldene i reglementet fra og 
med sesongen 2016-2017.

Fellesstart kvinner senior og kvinner 20-21
Ksen og K20-21 går 12,5 km i NC

K20-21 går 10 km i NM

Startkontingentsatser for sesongen 2016-17

Senior kr 170,- NM/NC/Bendit kr 220,- Stafett kr 600,-

17–21 år kr 140,- NM/NC/Bendit kr 200,- Stafett kr 500,-

11–16 år kr 120,- HL/Bendit kr 170,- Stafett kr 400,-
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EQ-timing

NSSF har satt ned en gruppe som arbeider ilag med EQ for å få til forbedringer

Arrangører / kretsen / lag er invitert til å gi innspill/tilbakemeldinger, og vi har mottatt 

flere gode innspill

Fortsatt gode muligheter til å komme til oss med konstruktive tilbakemeldinger

Har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i løpet av sesongen, og det er 

«litt» å ta tak i videre………………
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HUSK PÅ: 

Lisensordning 
Betaling av lisens –> gjør det nå………

Kr 250,-/kr 300,- for ordinær lisens

Kr 700,- for utvidet lisens

Engangslisens kr 70,-

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

Avtrekks-vekt
Klubbene må bli flinke til å kontrollere / sette fokus på dette på sine egen utøvere.  Sjekk




