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Innledning  
 
Norges Skiskytterforbund har lagt bak seg fire innholdsrike år, med stor sportslig suksess. 
Forbundet har flere flotte profiler der majoriteten har vært med gjennom mange sesonger, 
samtidig som vi opplever at nye profiler etablerer seg i toppen av internasjonal skiskyting 
både på kvinne- og herresiden.  
 
VM i Oslo i 2016 var et av høydepunktene i forrige langtidsplan 2014-18. Ett av målene med 
VM på hjemmebane var å skape en folkefest i Holmenkollen og i Oslo sentrum. Dette var et 
viktig mål både i respekt for utøverne våre, men også for synliggjøring av idretten vår og 
rekruttering av nye skiskyttere som en mer langsiktig faktor. 
I forbindelse med VM i Oslo ble prosjekt «Spenning i sikte» startet. Skiskytterforbundet med 
prosjektleder Tora Berger i spissen, har i prosjektperioden vært over hele Norge med events 
i sentrum med morsomme øvelser som laserskyting og smøretips. I tillegg ble det 
gjennomført skiskytterfaglige møter og treninger med lokal klubb på stedet. 
 
Med langtidsplanen for 2014-18 i fokus, har vi jobbet strategisk og målrettet med våre 
kjerneområder. Resultatene er godt beskrevet i årsrapportene for 2016/17 og 2017/18 
sesongene. 
 
Med langtidsplanen for 2018-22 står vi ovenfor en stor omstilling i Norges Skiskytterforbund. 
På det sportslige planet avslutter tidenes skiskytterlegende, Ole Einar Bjørndalen, sin 
karriere. En annen stor profil de siste 12 årene, Emil Hegle Svendsen, har også valgt andre 
planer for fremtiden. Vi er ydmyke og utrolig takknemlige for alle prestasjoner, stolte øyeblikk 
og utviklingen av idretten vår som har funnet sted med og av disse to løperne. 
 
På det skiskytterfaglige har vi brukt to år på å utvikle en ny utviklingstrapp for skiskyting som 
lanseres i 2018. Utviklingstrappen er jobbet frem gjennom en omfattende prosess i hele 
organisasjonen, og skal være forbundets samlende skiskytterfilosofi fremover, med utøveren 
i sentrum. Utviklingstrappen er sterkt representert i langtidsplanen innen de relevante 
kjerneområdene. 
 
Vi mener langtidsplanen er konkret og målbar, og skal være forpliktende for hele 
organisasjonen den neste fireårsperioden. Gjennom vår visjon, våre verdier og 
hovedsatsingsområder skal vi være offensive og utvikle skiskyting inn i fremtiden. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid med hele organisasjonen og alle organisasjonsledd i 
forbundet med implementeringen og realiseringen av langtidsplanen. 
 
Lykke til med arbeidet! 
 
 
 
 
 
Erlend Slokvik     Rakel Rauntun 
President     Generalsekretær 

 



 

Formål  
Norges Skiskytterforbunds formål skal være førende for oppsatte mål, det skal prege 
innsatsområdene og gjenspeiles i organisasjonens verdisett. Norges Skiskytterforbund skal 
ivareta hele organisasjonens interesser og til enhver tid søke utvikling forankret i dette 
formålet.   
 

Norges Skiskytterforbunds formål er å organisere og fremme skiskyting i 
Norge og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
Visjon  
Norges Skiskytterforbunds visjon skal bidra til å løfte oss fram mot vedtatte mål. Visjonen 
skal være en ledestjerne som skal vise vei for hele organisasjonen og som alle kan strekke 
seg etter: 

 

Skiskyting – den mest attraktive idretten! 
 
 

Verdier 
Norsk skiskyting skal bygge på norsk idretts verdigrunnlag som framkommer i vår 
formålsparagraf. Ut fra norsk idretts verdigrunnlag, skal Norges Skiskytterforbund forankre 
arbeidet innen alle områder gjennom følgende verdier: 
 
 
BEGEISTRENDE Skiskyting skal begeistre utøvere, foresatte, ansatte, frivillige, 

samarbeidspartnere og publikum gjennom gode opplevelser og 
spennende trenings- og konkurranseformer. Dette skal synliggjøres 
under trening, på konkurransearenaen og foran tv-skjermen.  

 
SAMLENDE Åpenhet og ærlighet skal være grunnleggende forutsetninger for godt 

samhold og fellesskap i alle organisasjonsledd. Skiskyting skal være 
en idrett som involverer hele familien, både i by og bygd. 

 
NYTENKENDE Skiskyting preges av utvikling og nytenking. Implementering av ny 

utviklingstrapp skal gi gode mestringsopplevelser og utvikling for alle. 
Vi skal være offensive, ambisiøse og nytenkende i hele 
organisasjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Etikk  
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett 
basert på de etiske kjerneverdier og et grunnleggende samfunnsansvar. Dette arbeidet 
baseres på følgende forutsetninger: 

• Nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, 
livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. 

• Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et 
tydelig standpunkt mot doping. 

• NSSFs etiske retningslinjer skal forankres i alle ledd i organisasjonen.  
 
 

Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen 
Norges Skiskytterforbund følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett 
og retningslinjer for ungdomsidrett. 
 
Vi implementerer målsetninger fra idrettspolitisk plan. For kommende fireårsperiode vil dette 
spesielt omhandle økonomi som barriere for deltakelse i idrett, og nulltoleranse for seksuell 
trakassering og overgrep.  
 
Overfor skiskyttertinget er det NSSFs styre som har det hele og fulle ansvar for at 
langtidsplan 2018-22 gjennomføres.  
  
Overfor forbundsstyret er det generalsekretærs ansvar å sørge for at målene i langtidsplanen 
oppnås i planperioden. Generalsekretæren lager sin handlingsplan i samarbeid med 
administrasjonen, med jevnlig rapportering av status til styret.  
 
Andre organisasjonsledd, herunder kretser og klubber, samt komiteer og utvalg, kan bli bedt 
om å ta ansvar for gjennomføring.   
  



 

 

Hovedsatsingsområde for perioden 2018-22 
 
1. Toppidrett 
Norge skal være verdens ledende skiskytternasjon. 

 
 
2. Rekruttering og skiskytteraktivitet 
Norges skiskytterforbund skal i perioden implementere kunnskapen fra utviklingstrappa i 
organisasjonen. Gjennom å spre kunnskapen fra utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, 
foreldre og ledere skal vi skape et felles språk og en felles treningsfilosofi for utvikling av 
unge skiskyttere.  
Utviklingstrappa skal virke "samlende" i organisasjonen og styrke samarbeidet både innad i 
treningsmiljø og mellom treningsmiljø. 
 
 
3. Utdanning og kompetanse  
NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, med fokus på utdanning av 
trenere. 
 
 
4. Anlegg 
I løpet av perioden skal teknisk standard og infrastruktur på skiskytteranlegg i Norge heves. 
Utvikle anlegg i by-nære strøk. 
 
 
5. Arrangement 
NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige og attraktive 
arrangement. 
 
 
6. Marked, kommunikasjon og økonomi 
Norges Skiskytterforbund skal være Norges mest attraktive samarbeidspartner for nasjonalt 
og internasjonalt næringsliv og nasjonale mediehus. 
 
 
7. Samfunnsansvar og samhandling 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, 
gjennom godt holdningsarbeid og aktiv deltakelse. 

 
  



 

1. Toppidrett 
Hovedmål 2018-22: 
 
Norge skal være verdens ledende skiskytternasjon. 
 
Elitelandslag 
Mål:  Vi skal være blant de to beste nasjonene i verdenscupen sammenlagt, og 

beste nasjon på medaljestatistikken i mesterskap.   
Strategi: Øke prestasjonsnivået gjennom en sterk og tydelig treningsfilosofi og 
  ved å være i front internasjonalt på utvikling av metode og utstyr.  
 
 
Rekrutterings- og juniorlandslag 
Mål:  Vi skal ha utøvere som oppnår pallplasseringer i IBU Cup, EM og medalje i 

VM for junior (20-21). 
Strategi: Sørge for optimal opplæring og progressiv utvikling av løpere gjennom tydelig 

treningsfilosofi, og et spesielt fokus for overgangen junior og senior. Løpere i 
ungdomsklassen gis matching på internasjonalt nivå. 

 
 
Toppidrett for syns- og bevegelseshemmede 
Mål:  Vi skal legge til rette for syns- og bevegelseshemmede, der målet er  
  medaljer i mesterskap og pallplasseringer i IPC World Cup.  
Strategi: Rekruttere nye utøvere gjennom å tilby godt kvalifiserte trenere og  
  støtteapparat. 
 
 
Kraftsenter 
Mål:  Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale kraftsenteret på Lillehammer, samt 

der vi har majoriteten av landslagsløpere boende. Dette må være steder med 
tilgjengelig trenings- og testfasiliteter. 

Strategi: Sikre våre utøvere på landslag best mulig tilgang på    
 treningsfasiliteter, treningsmiljø, treneroppfølging, fysikalsk- og   
 medisinsk oppfølging samt muligheter for å kombinere idrett og  
 utdanning. 

 Trenerressurser fra NSSF skal tilby sin kompetanse også utover 
landslagsløperne. Tiltak utarbeides i handlingsplanen 

 
 
Kjønnsbalanse  
Mål:   Begge kjønn skal være en del av støtteapparatet. 
Strategi:  Aktivt arbeide for å rekruttere flere kvinner inn i støtteapparatet. 
 

 
 
 
 



 

2. Rekruttering og skiskytteraktivitet 

 
Hovedmål 2018-22:  

Norges skiskytterforbund skal i perioden implementere kunnskapen fra utviklingstrappa i 
organisasjonen. Gjennom å spre kunnskapen fra utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, 
foreldre og ledere skal vi skape et felles språk og en felles treningsfilosofi for utvikling av 
unge skiskyttere.  

Utviklingstrappa skal virke "samlende" i organisasjonen og bedre samarbeidet både innad i 
treningsmiljø og mellom treningsmiljø. 
 

 

 
Aktive skiskyttere 
Mål:    Hele organisasjonen skal arbeide aktivt med rekruttering, og ivareta   

 utøverne våre på en best mulig måte. 
Strategi:   Inngangen til skiskytteridretten er skiskytterskolen. 

 Alle skiskyttere skal ha tilbud om kvalifisert trener og alle ledd i     
 organisasjonen skal arbeide aktivt for gode utviklingsmiljø. 
Kartlegging av økonomiske barrierer i våre klubber.  

  Utvikle lokale lavterskeltilbud innen trening og konkurranse for nye skiskyttere.  
 
 



 

Syns– og bevegelseshemmede 
Mål:   NSSF skal sammen med NSF drive aktiv nyrekruttering.  
Strategi:  Arrangere årlige miljøsamlinger, samt en sommerskiskole for syns- og  
  bevegelseshemmede. 

 
 
Young Star 15- 16 år 
Mål:  Flere og bedre skiskyttere, med mål om økt motivasjon til å fortsette med 

idretten i den kritiske frafallsperioden. 
Strategi:  Minst to årlige samlinger i krets/region.  

TV sendt Young Star renn for 15-16 åringer. 
 
 

Videregående skoler 
Mål:  I samarbeid med offentlige og private skoler med spesialisering i skiskyting, 

sørge for å gi et godt treningstilbud for aldersgruppen 17-19 år. 
Strategi: Samarbeidet mellom NSSF og VGS/NTG reguleres av en avtale som 

beskriver ansvarsfordeling, forpliktelser og samarbeidsområder. 
Det skal igangsettes et pilotprosjekt for valg av yrkesfaglig studieretning og 
idrettsfag. 
Årlig trenermøte for landslagstrenere, VGS/NTG trenere, team og 
kretstrenere. 

 
 
Kretslag/team 
Mål:   Lokalt utviklingsmiljø for utøvere. Gi et treningstilbud til skiskyttere som ønsker 

å kombinere skole/studier og satsing på skiskyting. Lage gode treningsgrupper 
for utøverne.  

Strategi: Kretslag/Team eies og driftes med lokalt eierskap og forankring,  
Kretslag og Team skal være et sportslig supplement til aktivitet i klubb. 
Alle kretser skal ha et tilbud til satsende utøvere. 
Årlig trenermøte for landslagstrenere, vgs/NTG trenere, team og kretstrenere. 

 
 
Universitet/høgskole 
Mål:   Søke kompetanse hos utdanningsinstitusjoner og ha et aktivt samarbeid om 

idrett og utdanning. 
Strategi: Samarbeid som sikrer mulighet til å kombinere idrett og utdanning og 

samarbeid om trenerutdanning.  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

3. Utdanning og kompetanse  
 

Hovedmål 2018-22:  
 
NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, med fokus på utdanning av 
trenere. 
 

 
 
Utviklingstrapp  
Mål:  Trenerne i Norge skal ha en klar forståelse av NSSFs grunnleggende  
  filosofi for utvikling av skiskytterutøvere.  
Strategi: Utviklingstrappa beskriver den røde tråden i treningsfilosofien, der filosofien 

skal følges lojalt av NSSFs trenere på alle nivå.  
 
 
Trenerutdanning 
Mål:   Alle skiskyttere skal ha tilbud om kvalifisert trener.  

 NSSFs opplærings- og utdanningsmateriell skal revideres i henhold til ny 
trenerstige i norsk idrett, samt være forankret i NSSF Utviklingstrapp. 
Trenerkursene skal inneholde: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for 
barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett. 
Kunnskap om nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep og 
antidoping. 
 

Strategi: 
Det skal utdannes minst: 
200  Innføringskurs hvert år i perioden- klubb 
100  T1 trenere hvert år i perioden – Klubb/krets 
100 T2 trenere hvert år i perioden – krets/skoler og NSSF 
5-7      T3 trenere hvert 2. år NSSF/NIF 

   2-5 Topptrener 2 i perioden – OLT/NTNU 
 Jobbe for å få flere kvinner til å ta trenerutdanning på alle nivå 
 
 
Utdanningsansvarlig i krets 
Mål:   Heve trenerkompetansen i alle skiskytterklubber i Norge 
Strategi:  Planlegge og gjennomføre trenerkurs i klubber og krets, samt et årlig    
    trenerforum for alle trenere i kretsen. 

NSSF oppretter et instruktørkorps som samarbeider med en 
utdanningsansvarlig i hvert kretsstyre. 

    
 

Aktivitetslederkurs 
(fellesidrettslig 
kurs) 

Innføringskurs 
Trener 1  
 

Trener 
2 

Trener 3 Topptrener 
2 

Aktiv 
start 

FUNdament Skiskytterskole 
Lære å trene 

Trene 
for å 
trene 

Lære å 
konkurrere 

Trene for å 
konkurrere 

Trene for å 
vinne 

 SKISKYTING 



 

TD - utdanning  
Mål:  Alle skiskytterkonkurranser skal arrangeres i henhold til NSSFs 

konkurranseregelverk og ivareta sikkerhetsbestemmelsene for skytevåpen. 
Strategi:  Alle som blir oppnevnt til TD på skiskytterrenn skal være skolert i forhold til 

rennet de er blitt tildelt.  
NSSF skal ha en utviklingstrapp for TD1, TD2, IR og internasjonal TD. 
 

  
Sunn Idrett 
Mål:   Sunn utvikling av unge idrettsutøvere.  
Strategi: NSSF skal være en aktiv bidragsyter til Sunn idrett, der  hovedmålgruppen 
er idrettsutøvere i alderen 13 – 22 år. Sunn Idrett har  stort fokus på trenere, ledere, 
foreldre og helsepersonell tilknyttet i idretten, som er viktige aktører som kan bidra til å skape 
arenaer for  sunn utvikling av unge idrettsutøvere. Heve kompetansen om kosthold  og 
idrett blant utøvere og trenere, samt forebygge spiseforstyrrelser i  idretten. 
 
 
Antidopingarbeid: 
Mål:  Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å 

ta et tydelig standpunkt mot doping. 
Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping i alle ledd i organisasjonen, samt sikre 

at utøvere, ledere og klubber gjennomfører kompetansehevende tiltak for å 
sikre et nødvendig kunnskapsnivå.  

 
 
 
 

  



 

4. Anlegg 
  

Hovedmål 2018-22:  
 
I løpet av perioden skal teknisk standard og infrastruktur på skiskytteranlegg i Norge heves. 
Utvikle anlegg i by-nære strøk. 
 
 
Internasjonale anlegg 
Mål:   I Norge skal det være ett nasjonalanlegg for skiskyting, Holmenkollen. 
   Minst to anlegg skal tilfredsstille kravene til B-lisens fra IBU. 
Strategi: Vi skal følge tett utviklingen av internasjonale og nasjonale ski- og 

skiskytteranlegg. 
 
 
Nasjonale anlegg 
Mål:  Innen 2022 skal minst 20 anlegg ha nasjonal C-lisens for å kunne      
  arrangere nasjonale arrangement 
Strategi: Anlegg må søke om å få tildelt C-lisens, samt delta i prosjektet om en 
  standard arena og løypekart for alle nasjonale C-lisens anlegg.  
   
 
Etablering av nye / oppgraderte anlegg 
Mål:   Innen 2022 skal det bygges / oppgraderes minst 10 anlegg. Anlegg i  
  by-nære strøk, rulleskianlegg og mindre anlegg skal prioriteres.  
Strategi: Det skal være to-tre sentrale anleggsrådgivere som NSSF fordeler 

oppdragene på.  
 
 
Anleggsveileder skytebane 
Mål: Lage en anleggsveileder for skytebane og herunder sette fokus på bærekraftig 

miljøprofil på våre anlegg med spesielt fokus på oppsamling av bly. 
Strategi: Inngå et samarbeid Klima og Miljødepartementet, Det Frivillige Skyttervesen, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Skytterforbund om dette 
prosjektet.  

 

Snø 

Mål:                NSSF skal ha kunnskap om snø for å sikre god gjennomføring av  

   treninger og konkurranser. 

Strategi:          NSSF skal være aktiv i å søke kunnskap og delta i forum og prosjekter  

                       som ser på løsninger for lagring, produksjon og konservering av snø  

  gjennom deltakelse i, og oppfølging av Snow for the Future og andre  

  prosjekter. 

 
 
 
 



 

5. Arrangement 
 
Hovedmål 2018-22:  
 
NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige og 
attraktive arrangement. 
 
 
Internasjonale arrangement 
Mål:   NSSF skal være ledende på å utvikle arrangement på et høyt 

internasjonalt nivå. 
 
 
World Cup 
Strategi: NSSF profesjonaliserer World Cup i Holmenkollen ved at ett arrangørselskap 

står ansvarlig for planlegging og gjennomføring. 
 
 
IBU Cup / IBU Junior Cup / EM / Junior-VM 
Strategi: NSSF søker samarbeid med arrangører som holder et meget høyt nivå på 

planlegging og gjennomføring av arrangement.  
 
 

Nasjonale arrangement  
Mål:  NSSF skal ha gode sportslige arrangement på et godt teknisk nivå.  
Strategi: Gjennom årlige arrangørkonferanser og kurs skal vi heve kompetansen på 

arrangementsgjennomføringen.  
Vi skal være proaktive på å utvikle våre nasjonale arrangement, og vurdere 
nye arrangementsprosjekter i norsk idrett. 

 
  
Lokale/regionale arrangement 
Mål:  Gi et godt renntilbud til de yngste medlemmene gjennom flere lokale/regionale 

arrangement.  
Strategi: Motivere små klubber til å arrangere flere renn, også i ukedagene og ved å 

øke arrangørkompetansen ut i organisasjonen. 

  



 

6. Marked, kommunikasjon og økonomi 
 

Hovedmål 2018-22:  
 
Norges Skiskytterforbund skal være norsk idretts mest attraktive samarbeidspartner 
for nasjonalt og internasjonalt næringsliv og nasjonale mediehus. 
 
Profil og omdømme 
Mål:   Skiskyting skal være Norges mest populære vinteridrett og profilene i 

skiskyting blant de mest attraktive profilene i Norge.  
Strategi:  Begeistre det norske folk med gode sportslige opplevelser og attraktive 

arrangementer. Skape utøvere som inspirerer, er positive ambassadører for 
idretten, og som forstår sin rolle.  

 
Marked 
Mål:   NSSF skal være norsk idretts mest attraktive samarbeidspartner 
Strategi:  Gjennom aktivering tilpasset partneres behov skal vi levere et produkt som 

skaper stolthet og måloppnåelse hos alle våre partnere.  
 
 
Kommunikasjon 
Mål:  Styrke omdømmet til skiskyting og skape sterke utøverprofiler som skal lede til 

mer synlighet for idretten vår. 
Strategi: Planmessig, proaktiv og åpen kommunikasjon internt og eksternt. 
 

 

Økonomi:  

Mål:  NSSF skal ha en sunn økonomi preget av nøkternhet, stabile og forutsigbare 

inntekter, god kostnadskontroll og solid egenkapital. 

Strategi: Målrettet jobbing med langsiktige samarbeidspartnere, egne arrangement og 

politiske beslutningstakere, samt sørge for en optimalisering av 

toppidrettssatsningen for å sikre forutsigbarhet i inntekts- og kostnadsnivå.  

 Ved økte rammer ut over dagens økonomiske prognose skal disse midlene i 

hovedsak rettes inn mot utvikling, rekruttering og skiskytteraktivitet i klubber og 

kretser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Samfunnsansvar og samhandling 
 

Hovedmål 2018-22:  
 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, 
gjennom styrking av kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid, miljøbevisst og med aktiv 
deltakelse. 
 
Antidopingarbeid: 
Mål:  Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å 

ta et tydelig standpunkt mot doping. 
Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping og være pådrivere i det internasjonale 

arbeidet for et konsekvent og forpliktende system for håndtering av 
dopingsaker.  
Sikre at aktive og ledere i alle organisasjonsledd gjennomfører 
kompetansehevende tiltak for å sikre et nødvendig kunnskapsnivå. 

 
 
Organisasjon og etikk:  
Mål:  NSSF skal implementere sitt verdi- og etikkarbeid overfor alle ledd i 

organisasjonen, og skal jobbe for å få alle med. 
Strategi: Aktiv bruk av etiske veiledere og verdiskapende prosjekter. 

Økt fokus på organisasjonsutvikling og prosjekter for klubber og kretser på 
områder som kostnadsreduserende tiltak for utøvere og foreldre. 

 
 
Politikk og (inter)nasjonal samhandling: 
Mål: NSSF skal arbeide for at (skiskytter)idretten skal være åpen, inkluderende og 

verdiskapende nasjonalt og internasjonalt. 
Strategi: Delta aktivt på den idrettspolitiske arenaen nasjonalt og internasjonalt, 

gjennom delaktighet i utvalg og komiteer. 
  NSSF sentralt er ansvarlige for en åpen og effektiv kommunikasjon med 

øvrige organisasjonsledd. 
 
 
Likestilling i skiskyting 
Mål: Vi skal styrke kjønnsbalansen blant trenere og ledere i norsk skiskyting. 
Strategi: Vi skal arbeide aktivt med å engasjere og øke andel kvinnelige trenere og 

ledere i organisasjonen. 
 Vi skal arbeide aktivt for en trygg skiskytteridrett for utøvere, trenere, ledere og 

ansatte.  
 En trygg idrett forutsetter likestilling. 
 
Miljø og Klima 
Mål:  NSSF skal redusere sitt miljø- (og klima) fotavtrykk gjennom et kontinuerlig 

miljøforbedringsarbeid. 
Strategi: Vi skal øke vår egen miljøkompetanse, og sammen med våre 

samarbeidspartnere skal vi sette miljø på dagsorden ved gjennomføring av 
arrangement og utøvelse av vår idrett. 


