
 

Til: 
Skiskytterkretsene 
NSSFs TD’er 
VGS som har samarbeidsavtale med NSSF 
Team med godkjent kommersiell teamavtale 
           

Oslo, 21. mars 2017 
 
 
Invitasjon til Norges Skiskytterforbunds vårmøte 
 
Det tradisjonelle ledermøtet som har vært avholdt de årene det ikke er skiskytterting, 
kommer i år ut i ny drakt. Vi gjør møtet mer fagrettet og samler de viktigste funksjonene i 
skiskytter-Norge til et felles vårmøte.  
 
Vårmøtet avholdes fredag 5. mai til lørdag 6. mai, stedet er Gardermoen, og hotellet er 
Comfort Hotel Runway.  
 
På vårmøtet vil kretsledere, kretsutviklere, jenteansvarlige i krets, TD gruppa, VGS trenere 
som har avtale med NSSF og kommersielle team med godkjent avtale med forbundet. NSSF 
vil være til stede med styret, administrasjonen og landslagstrenerne fra junior- og 
utviklingslandslag. 
 
Vi legger til rette for en del temadiskusjoner og aktivitet i plenum, samt gode rammer for 
fagmøter i de ulike faggruppene. Agenda for møtet følger vedlagt.  
 
 
Innkvartering:  
Comfort Hotel Runway 
Hans Gaardersvei 27, 2060 Gardermoen 
Telefon: +47 63 94 88 88. E-post: co.runway@choice.no  
 
NB! Bindende påmelding direkte til hotellet 14 dager før arrangementsstart: 21.april 
2017. Avbestillinger etter dette vil bli belastet med fullpris for bestilt rom. NSSF dekker 
reise og opphold for deltakerne, mua ubenyttede rom som ikke er avbestilt i tide. 
 
Påmelding til vårmøtet gjøres via følgende questbacklink innen 21. april 2017:  
 
http://cr7271.customervoice360.com/uc/NSSFvarmote/ 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Skiskytterforbund 
 
 
 
 
 
Erlend Slokvik      Rakel Rauntun  
President       Generalsekretær 

http://cr7271.customervoice360.com/uc/NSSFvarmote/


 

 
NSSF Vårmøte 5-6. mai 2017 – Program - TENTATIV 

 

Fredag 5. mai 
 

Styret Team/VGS/ trenere 

11.00: Lunsj 

12.00: Styremøte 12.00: Trenermøte: 
Tema testing fysisk og skyting v/OLT, NTNU 

13.15  Tema: fysisk/skyting  

15.00  Fransk trening med spm. v/Siegfried 

 

Fellesdel: 

1700 Registrering og litt å bite i 

1800 Velkommen v/ Erlend Slokvik 

1815 Prosess ny Langtidsplan 2018-22 v/ Rakel Rauntun og Marian Lyngsaunet 

1845 Pause 

1900 Utvikling av unge utøvere v/Frode Moen OLT Midt Norge 

1945 «ALLE MED» v/Linda Jacobsen NIF 

   - et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn  

   og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.  

2030 Middag 

 



 

Lørdag 6. mai 
0900 NSSF Utviklingstrapp v/prosjektleder Knut Kuvaas Brevik 

1030  Felles foredrag skyting med Siegfried Mazet 

Pause og overgang til faggrupper 

 

Kretsledere/UK/KU/JA TD 2 /TK Team/VGS/ trenere 

11.30: 
Rent Idrettslag -  Gjennomgang av klubber 
om er sertifisert som Rent Idrettslag og 
kåring av vinner av kretskonkurransen. 
 
12.15:  
NIF v/Mads Andreassen Idrettens 
barnerettigheter og bestemmelser, 
Retningslinjer for Ungdomsidrett, 
Politiattest. 
 
 

11.30:  
TD rapporter fra 
vinterens renn og 
caser fra TD 
rapportene 

11.30: 
Arbeidsgrupper 
utviklingstrapp, trening. 

1300 Felles lunsj                                                                                                                                              

14.00 Åpen time med tema fra TK på fellessaker: Hovedterminliste, Antall NC renn ++ 

15.00:  
Utviklingsavtale for sesongen 2017/2018 
Gjennomgang og satsingsområder. 
v/Marian Lyngsaunet 
 
16.00: 
Trenerkompetanse i norsk skiskyting 
v/Åshild og Marian 

15.00:  
Caser /oppdatering 
av reglement 

15.00: 
Forts. Arbeidsgrupper 
utviklingstrapp, trening. 

 
17.00 Laserskyting m.m. turnering v/Tora Berger og Vegar Rolfsrud  

1800 Middag/matbit å ta med på veien hjem og avslutning 

 

 
 
 


