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Program
Fredag 27. mai
17.30
Temamøte:
-

19.30

Velkommen v/Tore Bøygard
Presentasjon ny landslagsmodell v/Morten Djupvik
Saker fra teknisk komite v/Gjermund Hol

Pause med forfriskninger
-

Saker fra utviklingskomiteen v/Heidi Skaug
VIPPS v/DNB

21.00

Middag

Lørdag 28. mai
09.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 18.00
18.45
19.00
20.30

Tingforhandlinger
Lunsj
Tingforhandlinger
Avreise med buss fra hotellet til Skagenkaien
Avreise med båt fra Skagenkaien til Flor & Fjære
Tingmiddag, Flor & Fjære

Søndag 29. mai
09.00
Temamøte
-

10.30

Pause med forfriskninger
-

12.00
12.30 – 13.30

Presentasjon IPC landslaget v/Lars Berger
Digitalt medlemsregister og ny idrettsregistrering v/NIF
VM 2016 v/Per Bergerud

Oppsummering
Lunsj og avreise
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ÅPNING: Åpning og eventuelle hilsningstaler
SAK 1

GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER
1.
2.
3.

SAK 2
2.1

Navneopprop
Godkjenning av fullmakter
Opptelling av stemmeberettigede

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG
FORRETNINGSORDEN

Innkalling

Styret ber tinget godkjenne innkallingen
2.2
Saksliste
Styret ber tinget vedta følgende saksliste i henhold til loven for Norges
Skiskytterforbund:
Sak 1

Godkjenning av frammøtte representanter

Sak 2

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3

Valg av dirigenter, referenter og representanter til å underskrive
protokollen og tellekorps

Sak 4

Styrets beretning 2014-16

Sak 5

Regnskap 2014 og 2015

Sak 6

Innkomne forslag
6.1
Lovendringssak fra styret: Revidering av NSSFs lov
6.2

Tingforslag reist av generalsekretær: Økonomisk modell
for styregodtgjørelse i NSSF

6.3

Tingforslag reist av Hordaland SSK, Voss SSL,
Trondhjems SS, Nord-Trøndelag SSK, Nordland SSSK og
Rogaland SSK: NM senior

6.4

Tingforslag reist av Rogaland SSK: NM senior

6.5

Tingforslag reist av Oslo og Akershus SSK, Hordaland
SSK og Voss SSL: Norges deltakelse i IBU Cup, WC og
internasjonale mesterskap
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6.6

Tingforslag reist av Nord-Østerdal SSK: Kompensasjon av
ammunisjon for løpere utenfor landslag som er tatt ut til
representasjonsoppdrag

6.7

Tingforslag reist av Trondhjems SS: Endring i
konkurransereglement § 12.7.2

6.8

Tingforslag reist av Sogn og Fjordane SSK: Regionale
kvoter Young Star

6.9

Tingforslag reist av Rogaland SSK: Antall deltakere i NC
finale for kvinner 19 og 20-21

6.10 Tingforslag reist av Oslo og Akershus SSK:
Etteranmelding til NC og NM

2.3

Sak 7

Fastsettelse av kontingent

Sak 8

Rullering Langtidsplan 2014-18 m/ økonomisk prognose

Sak 9

Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSSFs
regnskap

Sak 10

Valg
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Forbundsstyre
Kontrollkomité
Sanksjonsutvalg
Valgkomité
Eventuelle andre utvalg og komiteer tinget har vedtatt å
nedsette

Forretningsorden

Styret ber tinget vedta følgende forretningsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Tinget ledes av de valgte dirigenter.
Tingets protokoll føres av de valgte sekretærer.
Styremedlemmer, klubbrepresentanter og kretsrepresentanter har lovbestemt
tale-, forslags- og stemmerett. Kontrollkomiteens medlemmer, ledere i
tingvalgte komiteer og generalsekretær har tale- og forslagsrett. Øvrige
ansatte gis talerett og gjestene gis talerett i saker som vedrører deres
organisasjon eller avdeling.
Utenom saksforberederne gis ingen rett til ordet mer enn tre ganger i samme
sak.
Med unntak av innledningsforedragene, og for de representanter hvis forslag
står i sakslista, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre
og tredje gang.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis ett minutts taletid.
Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og at strek settes for de
inntegnede talere.
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Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigentene og de skal være underskrevet
med representantens og kretsens/lagets navn. Forslag kan ikke trekkes tilbake
og nye forslag kan ikke stilles etter at strek er satt, eller etter at forslag er tatt
opp til votering.
Alle vedtak og valg gjøres ved flertall av de avgitte stemmer i alle saker hvor
NSSFs lov ikke tilsier kvalifisert flertall.
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og
mot.
Representanter som forlater tinget før slutt melder fra om dette til dirigentene.

SAK 3

VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER,
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS

Det velges følgende personer ihht NSSFs lov § 16:
2 dirigenter, 2 referenter, 2 representanter til å undertegne protokollen,
3 representanter til tellekorps

SAK 4

STYRETS BERETNING

Styrets forslag til vedtak:
Beretningen for 2014–16 godkjennes
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Styrets beretning for tingperioden 2014 - 2016
Norges Skiskytterforbunds 19. ordinære forbundsting, 28. mai 2016

Innledning
Beretningen er bygd opp med følgende innholdselementer:
 Styret, komiteer og utvalg
 Ansatte/engasjerte
 Internasjonal representasjon
 Oppfølging av Langtidsplan 2014-18
o Hovedmål og hovedsatsingsområde
o Status innsatsområder
 Oppfølging av tingsaker fra NSSFs ting 2014
 Sluttbemerkning
 Statistikk som vedlegg

Styret, komiteer og utvalg
På NSSFs ting 14. juni 2014 ble følgende styre og komiteer valgt:
Forbundsstyre bestående av:
President
1.visepresident, sport
2.visepresident, organisasjon
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Tore Bøygard
Erlend Slokvik
Heidi Skaug
Hans Peter Olsen
Halvor Flatland
Eva Lillebakken
Gjermund Hol
Roar Wærnes
Heidi Hjemli

Styret ble valgt med funksjon på presidentskapet, mens de øvrige styremedlemmene
og varamedlemmene ble valgt på fritt grunnlag. Styret konstituerte seg på styremøte
1 2014-2016, med følgende fordeling av ansvarsområder pr styremedlem:
Navn

Funksjon

Ansvarsområder

Krets/region

Tore Bøygard

President

- Overordnet strategisk
helhetsansvar
- Representere NSSF
nasjonalt og internasjonalt
- Media

Erlend Slokvik

Visepresident
Sport

- Toppidrett
- Toppidrett, integrering
- T4
- Fagutvikling sport
- Kraftsenter

OSSK
HSSK
NØSSK

- Organisasjon
- Leder UK
- Anlegg
- Idrett & Ledelse, T1-T3

STSSK
NTSSK
MRSSK

Heidi Skaug

Visepresident
Organisasjon

Samarbeid
styret
Hele styret

Kontakt i adm
Rakel
Stig

Per Arne
Roar
Rakel

Region Øst/østre del
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- Kommunikasjon /
informasjon
- Bredde- og
utviklingsprosjekt
- Marked
- Økonomi
- Kommunikasjon /
informasjon

Region Midt

Halvor
Flatland

Styremedlem

HSSK
SFSSK

Stig
Rakel

Eva
Lillebakken

Styremedlem

- Barne- og ungdomsidrett
- Rekruttering
- Samarbeid VGS og
høgskoler

Region Vest
RSSK
ASSK

Roar
Rakel

Gjermund Hol

Styremedlem

- Leder TK
- Arrangement
- NSSF konk.regler
- TD oppfølging

Region Sør
FSSK
TSSK
NSSK

Roar
Vegar
Rakel

Hans Peter
Olsen

Styremedlem

- Nestleder TK
- Arrangement
- NSSF konk.regler
- TD oppfølging

Roar Wærnes

Varamedlem

- Representasjon nasjonale
konkurranser

Rakel

Heidi Hjemli

Varamedlem

- Representasjon nasjonale
konkurranser

Rakel

Region Nord
OASSK
BSSK
TSSK

Roar
Rakel

Region Øst/vestre del

Styret har i perioden avholdt 18 styremøter og behandlet 108 saker (pr. 13. mai
2016). Følgende årshjul ble utarbeidet for tingperioden:
Møte
tidspunkt
August
Dagsmøte

September
2 dagers
møte

Hovedtema / faste saker

Kommentarer

Plassering

1. Oppfølging av tingsaker eller tema tatt
opp på ledermøte/ting
2. Regnskapsrapport med
budsjettprognose
3. Representasjonsoppgaver for styret
kommende sesong
4. Øvelser Kongepokal
5. Uttakskriterier landslag
6. Oppdatering WC regnskap/prognose

Avhengig av årssyklus;
tingsaker annenhvert år

Gardermoen

Strategimøte for styret og
administrasjonen:
1. VM 2016
2. Dersom tingår; utarbeidelse av nye
handlingsplaner for tingperioden
3. Rolleforståelse, samspill og
ansvarsfordeling mellom styret og
administrasjonen
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November
Dagsmøte

Januar /
februar
Dagsmøte

April
Evt. 2
dagers
møte

Mai
Dagsmøte

Mai/juni

Hovedsaksdokument

1. Regnskap/budsjettprognose
2. Hovedbudsjett kommende år
3. Tildeling NM sr (sommer/vinter), NM jr
og HL to år frem i tid
4. Oppdatering fra hvert styremedlem ift
sine ansvarsområder og kretser
5. Justering av konk. reglementet ved
IBU kongress hvert 2. år

Representasjon for hele
styret ifm nasjonalt
åpningsrenn

1. Regnskapsprognose 31.12.
2. Evt utsatte NM tildelinger
3. Ting- eller ledermøteforberedelser ift
tema. Opprette arbeidsutvalg
4. Status handlingsplan

Sjusjøen

Internasjonalt
renn

1. Vedta hovedterminliste kommende
sesong
2. Tildele Statkraft- og DNB Cup for neste
sesong
3. Representasjon NM Rulleskiskyting
4. Godkjenne regnskap 31.12, revisors
beretning og fondsregnskapet
5. Forberede ting/ledermøte. Saker fra
styret til tinget
1. Forberede tingsaker. Fordele oppgaver
og ansvar
2. Oppsummere regelendringer for
kommende sesong, vedtas på
styremøte i juli v/ TK
3. Utenom IBU kongress år, gjøres
regelendringer i konk.reglementet i
dette møtet
4. Vedta sted og dato for neste års
ledermøte /ting
5. Oppdatering fra hvert styremedlem ift
sine ansvarsområder og kretser
6. Status handlingsplan

Strategimøte dag to av
styremøtet:
a. Forberedelser til
kommende
ledermøte/ting i mai/juni
b. VM 2016

Ting 2016, 2018, 2020 etc

Ting avholdes etter NIFs lov.
Suppleres med temamøter

Gardermoen

Gardermoen,
evt i
kombinasjon
med
ting/ledermøte

Ledermøte 2015, 2017, 2019 etc

Sted
bestemmes ett
år i forveien.

Ledermøtet inneholder tema
som er ønsket av styret,
kretser, klubber,
administrasjonen

Teknisk komité
TK har avholdt 11 møter i tingperioden, hvorav 7 telefonmøter. I tillegg er noen saker
behandlet via e-post.
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden:
Gjermund Hol, leder
Johnny Rognstad
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Hans Peter Olsen
Trine Besseberg
Jarle Tvinnereim
Heidi Hjemli
Vegar Rolfsrud, sekretær
TK har behandlet 144 saker i perioden, 127 med vedtak, 17 med innstilling til styret
og 0 som er utsatt til senere.
De viktigste sakene som TK har jobbet med i tingperioden har vært:
 Nasjonale konkurranseregler, revisjon, evaluering og vedtak/forslag endringer
 Nasjonale konkurranseprogram, evaluering og forslag til endringer
 Gjennomgang av søknader til nasjonale mesterskap og HL, med innstilling til
styret
 Samarbeid med Megalink om videreutvikling av elektroniske
skiskytterskiver
 Ny arrangementsløsning via EQ Timing, herunder terminliste, påmelding og
Norges Cup ranking
 Arrangørkonferansen 2014 og 2015
 Gjennomgang av materiell til TD’er, eksempelvis TDs veileder
 Innspill og utvikling av ny arrangementsveileder på nett
 TD2 kurs høsten 2014
 Gjennomført årlig evaluering av TD2 oppdrag
 TD2 samling november 2014, april 2015, november 2015 og april 2016
 Fordeling av TD oppgaver for arrangement der NSSF tildeler oppdrag
 Forslag til terminliste i samarbeid med sport

Utviklingskomiteen
Utviklingskomiteen har avholdt 10 møter i perioden, hvorav 2 telefonmøter. I tillegg er
noen saker behandlet via e-post.
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden:
Heidi Skaug, leder
Eva Lillebakken
Marian Lyngsaunet (til 1.mars 2015)
Vilde Ravnsborg Gurigard (fra 1. mars 2015)
Stein Funderud
Helga Hol
Geir Ola Botnan
Marian Lyngsaunet, sekretær
De viktigste sakene som utviklingskomiteen har jobbet med i tingperioden har vært:
 Utviklingsavtalen, behandle søknader og rapporter fra alle kretsene, tildele
midler.
 Spenning i sikte 2015 og 2016, arbeid med hovedmål og innhold, i tillegg for
2016 utlysning og tildeling av hvilke klubber som får besøk av turneen.
 Arbeid med ny sikkerhetskampanje. Bearbeidelse av informasjon angående
sikkerhet og rutinger ved bruk, reise og oppbevaring av skytevåpen.
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Utlysning og tildeling av Innovative utviklingsmidler.
Innføring av norsk C-lisens.
Veileder i forhold til premier og seremonier.
Arbeid med temaet snø; produksjon, lagring og konservering.
Arbeid med oppstart av prosjekt utviklingstrapp.

Øvrige valgte komiteer og utvalg
Kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Ole Martin Norderhaug
Trude Harstad
Bjørn Johnsen
Ellen Marie Colbjørnsen
Jon Haugan

Sanksjonsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

John Olav Lund
Arve Hafsås
Trine Besseberg
Tor Gildestad
Anne Grundnes Steien

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Torfinn Løland
Ingrid Vedeler
Arne Rasmussen
Einar Løken
Marian Lyngsaunet*
Ole Østebø
Sidsel Moholt
Kjersti Strand
Bjørn Tore Årevik
Ingrid Lien Johnsen*

*Varamedlem Ingrid Lien Johnsen ble tatt inn som medlem i valgkomiteen fra 1. mars
2015 for Marian Lyngsaunet som ble ansatt som bredde- og rekrutteringssjef i
forbundet fra samme dato.

Ansatte og engasjerte i NSSF
NSSF har i tingperioden hatt følgende ansatte/engasjerte:
Administrasjon
Rakel Rauntun
Stig Flatebø
Roar Nilsen
Jan Gustavsson
Vegar Rolfsrud

Generalsekretær 100 % hele perioden
Økonomisjef 100 % hele perioden
Fag- og utviklingssjef 100 % til 1. januar 15. Konsulent
bredde og anlegg 50 % fra 1. januar 15
Koordinator landslag/logistikk 100 % hele perioden
Arrangementskonsulent 100 % hele perioden
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Åshild Høva Sporsheim
Tora Berger
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Markeds- og kommunikasjonssjef 100 % fra 1. oktober 14.
I perioden 1. juni 15 til 31. mars 16; 50 % Markeds- og
komm.sjef i NSSF og 50 % Salgs- og markedssjef i VM
2016 AS.
Kommunikasjonskoordinator 100 % hele perioden
Markedskoordinator 100 % fra 1.oktober 14
Aktivitetskonsulent 100 % hele perioden
Prosjektleder Spenning i Sikte fra 1. september 14

Barselsvikariater i perioden
Stig Flatebø fungerende generalsekretær for Rakel Rauntuns foreldrepermisjon fra
8. januar til 2014 til 1. november 2014.
Christian Gedde-Dahl vikar arrangementskonsulent i perioden for Vegar Rolfsruds
foreldrepermisjon i perioden 1. september til 31. desember 2014.
Ola Svorkdal Hess vikar aktivitetskonsulent i perioden 1. mars -1. desember 15 for
Åshild Høva Sporsheims foreldrepermisjon i perioden 1. januar -1. desember 15.
Landslag
Morten Aa Djupvik
Per-Arne Botnan
Arne Idland
Egil Gjelland
Geir Ole Steinslett
Ola Ravald
Stian Eckhoff
Steinar Mundal
Knut Kuvås Brevik
Arild Askestad
Kjell Ove Oftedal
Roger Grubben
Frode Bukkvoll
Lars Berger
Morten Hegle Svendsen
Tom Idar Haugen
Reidar Røiseland
Jon Kristian Svaland
Ivar Michal Ulekleiv
Trond Skarstad
Gian Luca Marcolini
Nicolas Cantoni
Amund Holtklimpen
Tor Olav Håkenrud

Idrettssjef 100 % fra 1. mars 15
Idrettssjef/landslagssjef 100 % til 1. mars 15. Utviklingssjef
landslag fra 1. mars 15
Elitecoach 50 % hele perioden
Hovedtrener elite menn 100 % hele perioden
Assistenttrener elite menn 80 % og koordinator Kraftsenter
Lillehammer 20 % hele perioden
Teknikk trener elite menn og kvinner 80 % til 1. mai 15
Fysisk trener elite menn 100 % fra 1. mai 15
Hovedtrener elite kvinner 100 % hele perioden
Fysisk trener elite kvinner 100 % fra 1. mai 15
Hovedtrener rekrutt menn 80 % og koordinator Kraftsenter
Trondheim 20 % hele perioden
Hovedtrener rekrutt kvinner 80 % og koordinator
Kraftsenter Lillehammer 20 % hele perioden
Hovedtrener junior menn 80 % og koordinator Kraftsenter
Trondheim 20 % til 31. desember 15
Hovedtrener junior kvinner 100 % hele perioden
Trener IPC landslaget og fysio junior herrer 100 % hele
perioden
Hovedtrener IPC landslaget 100 % fra 1. mai 15
Smøresjef 100 % til 1. mai 15
Smøresjef 100 % fra 1. mai 15
Smører månedsbasis pr sesong til 1. mai 15
Smører månedsbasis pr sesong og assistenttrener elite
kvinner til 1. mai 15
Smører 100 % fra 1. mai 15
Smører 75 % hele perioden
Smører månedsbasis pr sesong i hele perioden
Smører månedsbasis pr sesong i hele perioden
Smører månedsbasis pr sesong fra 1. november 15
Smører månedsbasis pr sesong fra 1. november 15
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Smører, samarbeid med Ole Einar Bjørndalen
Helsesjef og fysio for elite kvinner 100 % hele perioden
Kokk 100 % fra 1. mai 15
Hovedtrener Team Statkraft Oslofjord fra 1. mai 15
Hovedtrener Team Statkraft Innlandet fra 1. mai 15
Hovedtrener Team Statkraft Midt-Norge fra 1. mai 15

Øvrige personer som er benyttet:
Bård Freberg
Hovedlege junior og rekrutt menn dagbasis hele perioden
Petter Sørensen
Hovedlege elitelandslag dagbasis hele perioden
Ola Berger
Hovedlege elitelandslag dagbasis hele perioden
Are Løseth
Hovedlege jr. og rekrutt kvinner fra 1. mai 13 til 1. mai 15
Mona Kjeldsberg
Hovedlege junior og utviklingslandslag fra 1. mai 15
Helge Eriksen
Manuellterapeut dagbasis hele perioden
Simen Boretti
Manuellterapeut dagbasis hele perioden
Eivin Rundberg
Fysioterapeut dagbasis hele perioden
Helene Haaland
Fysioterapeut dagbasis hele perioden
Berit Nordstad
Fysioterapeut dagbasis hele perioden
Kirsti Krohn Garnes
Fysioterapeut dagbasis hele perioden
Friederich Hinteregger
Sportsmassør dagbasis hele perioden
Halvard Colbjørnsen
Koordinator integrering dagbasis til 1. april 15
Lars Axel Nygård
Børsemaker dagbasis hele perioden
Ole B. Vatland
Børsemaker dagbasis hele perioden
Halvor Lea
Pressekontakt dagbasis, avtale med OLT
Nikolas Lemyre
Idrettspsykolog dagbasis, avtale med OLT
Tom Henning Øvrebø
Idrettspsykolog dagbasis, avtale med OLT
Birgit Botnan
Kokk dagbasis hele perioden
Berit Solem
Kokk dagbasis hele perioden
I tillegg har en rekke personer vært engasjert som kretsutviklere, jenteansvarlige i
krets, kursinstruktører og anleggsrådgivere. Disse har hatt godtgjørelse fra NSSF
gjennom kretsutviklingsmidler.

Internasjonal representasjon – IBU:
President i styret:
Anders Besseberg
Medlem av utøverkomité:
Ole Einar Bjørndalen
Medlem medisinsk ADN panel: Lars Kolsrud
Medlem kommunikasjonskomite: Gunnar G. Nybø
Teknisk delegerte:
Tore Bøygard, Johnny Rognstad, Knut Aas, Jens
Schjerven og Hans Peter Olsen

Oppfølging av vedtatt langtidsplan 2014 - 18
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.
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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, ansatte, frivillige,
samarbeidspartnere og publikum gjennom gode opplevelser og spennende
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 innovasjon. Uansett nivå, skal
det gis gode mestringsopplevelser og utvikling for alle. Vi skal være fokusert,
ambisiøse og nytenkende i hele organisasjonen.
Hovedsatsingsområde for perioden 2014-18:
Norge skal være den ledende nasjonen innenfor skiskyting.
Styret rapporterer som følger på de seks innsatsområdene i Langtidsplanen 2014-18:

1.

Toppidrett

Hovedmålet for perioden 2014-18:
Norge skal være den beste nasjon i VM på hjemmebane i 2016 og i OL 2018.
Norge ble tredje beste nasjon under VM i Kontiolahti i 2015, slått av Tyskland og
Frankrike. I VM i Oslo i 2016 var vi nest beste skiskytternasjon, bak Frankrike
Norge vant nasjonscupen for menn både i sesongen 2014/2015 og 2015/2016, mens
kvinnene ble Norge nr. 7 begge sesonger.
Følgende resultater er oppnådd i de to siste sesongene:
2015 VM Senior, Kontiolahti, Finland
Total medaljefordeling: 1 gull, 2 sølv, 4 bronse
 Johannes Thingnes Bø gull sprint
 Emil Hegle Svendsen sølv normalprogram
 Tarjei Bø bronse på sprint, jaktstart og fellesstart
 Bronse mix stafett: Fanny Horn Birkeland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes
Bø og Tarjei Bø
 Sølv stafett menn: Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og
Emil Hegle Svendsen
2015 VM for syns- og bevegelseshemmede, Cable, USA
 Nils Erik Ulset sølv på sprint
 Nils Erik Ulseth bronse på jaktstart
2014/15 World Cup sammenlagt
 Ingen norske topp 3
 Norge nr. 7 i nasjonscupen for kvinner
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Norge nr. 7 i stafettcupen for kvinner
Norge nr. 1 i nasjonscupen for menn
Norge nr. 2 i stafettcupen for menn
Norge nr. 1 i mix stafettcupen
Nils Erik Ulset nr. 2 i Word Cup for syns- og bevegelseshemmede, herunder 1
enkeltseier, 3 andreplasser og 3 tredjeplasser

2014/15 World Cup
 18 plasseringer blant de 3 beste individuelt (inkl VM)
 7 seire i World Cup individuelt (inkl VM)
 3 seire i World Cup stafett
2015 EM/ U26, Otepää, Estland
Total medaljefordeling: 1 sølv, 1 bronse
 Lars Helge Birkeland sølv sprint
 Bronse stafett menn: Håvard Bogetveit, Andreas Dahlø Wærnes, Vegard
Bjørn Gjermundshaug og Lars Helge Birkeland
2015 VM junior/ungdom, Minsk, Hviterussland
Total medaljefordeling: 2 gull, 3 sølv og 6 bronse
 Jonas Uglem Mobakken gull sprint ungdom
 Ingrid Landmark Tandrevold gull jaktstart ungdom
 Ingrid Landmark Tandrevold sølv normalprogram ungdom
 Vemund Ravnsborg Gurigard sølv jaktstart junior
 Ingrid Landmark Tandrevold bronse sprint ungdom
 Mattis Haug bronse sprint ungdom
 Mattis Haug bronse jaktstart ungdom
 Vemund Ravnsborg Gurigard bronse normalprogram junior
 Bronse stafett kvinner ungdom: Kristin Vaaga Fløttum, Eline Grue og Ingrid
Landmark Tandrevold
 Bronse stafett menn ungdom: Jonas Uglem Mobakken, Andreas Kjeverud
Eggen og Mattis Haug
 Sølv stafett menn junior: Andreas Kvam, Henrik Sagosen Smeby, Aslak
Nenseter og Vemund Ravnsborg Gurigaard
2015 EYOF, Voralberg, Lichtenstein
Total medaljefordeling: 1 gull, 1 bronse



Aleksander Fjeld Andersen bronse jaktstart
Gull mixstafett: Mathea Tofte, Karoline Erdal, Aleksander Fjeld Andersen og Sturla
Holm Lægreid

2016 VM senior, Holmenkollen, Norge
Total medaljefordeling: 4 gull, 2 sølv, 2 bronse
 Tiril Eckhoff gull sprint
 Johannes Thingnes Bø gull fellesstart
 Ole Einar Bjørndalen sølv sprint
 Ole Einar Bjørndalen sølv jaktstart
 Emil Hegle Svendsen bronse jaktstart
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 Bronse mix stafett: Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Tarjei
Bø
 Gull stafett kvinner: Synnøve Solemdal, Fanny Horn Birkeland, Tiril Eckhoff og
Marte Olsbu
 Gull stafett menn: Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og
Emil Hegle Svendsen
2015/2016 World Cup sammenlagt:
 Nr. 2 World Cup menn: Johannes Thingnes Bø
 Norge nr. 7 i nasjonscupen for kvinner
 Norge nr. 8 i stafettcupen for kvinner
 Norge nr. 1 i nasjonscupen for menn
 Norge nr. 1 i stafettcupen for menn
 Norge nr. 1 i mix stafettcupen
 Nils Erik Ulset nr. 5 i Word Cup for syns- og bevegelseshemmede, herunder 1
andreplass og 1 tredjeplass.

2015/16 World Cup
 19 plasseringer blant de 3 beste individuelt (inkl VM)

5 seire World Cup individuelt (inkl VM)

4 seire i World cup stafett (singel mix kommet til)
2016 EM U26, Tyumen, Russland
Total medaljefordeling: 1 sølv, 4 bronse
 Henrik L’Abée-Lund sølv sprint
 Ingrid Landmark Tandrevold bronse jaktstart
 Ingrid Landmark Tandrevold bronse fellesstart
 Bronse singelmix stafett: Ingrid Landmark Tandrevold og Vetle Sjåstad
Christiansen
 Bronse mixstafett: Sigrid Bilstad Neraasen, Bente Landheim, Henrik L’Abée Lund og Håvard Gutebø Bogetveit
2016 VM junior / ungdom, Cheile Gradistei, Romania
Total medaljefordeling: 4 gull, 3 sølv, 2 bronse
 Harald Øygard: gull normalprogram ungdom
 Aleksander Fjeld Andersen sølv normal ungdom
 Karoline Erdal gull sprint ungdom
 Emilie Kalkenberg sølv sprint ungdom
 Endre Strømsheim sølv sprint ungdom
 Harald Øygard bronse jaktstart ungdom
 Bronse stafett kvinner ungdom: Kristina Skjevdal, Emilie Kalkenberg og
Karoline Erdal
 Gull stafett menn ungdom: Endre Strømsheim, Aleksander Fjeld Andersen og
Harald Øygard
 Gull stafett kvinner junior: Anne Marit Bredalen, Turi Storstrøm Thoresen og
Ingrid Landmark Tandrevold
2016 Ungdoms OL, Lillehammer, Norge
Total medaljefordeling: 2 gull, 4 sølv
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Sivert Bakken sølv sprint
Marthe Kråkstad Johansen sølv sprint
Sivert Bakken gull jaktstart
Marthe Kråkstad Johansen sølv jaktstart
Sølv singelmix stafett: Marthe Kråkstad Johansen og Fredrik BucherJohannessen
 Gull mix stafett: Marit Øygard, Marthe Kråkstad Johansen, Fredrik BucherJohannessen og Sivert Bakken
Kraftsenter
I tingperioden har vi fortsatt utviklingen av kraftsenteret på Lillehammer. Geir Ole
Steinslett, Arild Askestad og trenere for Team Statkraft Innlandet har fordelt ansvaret
for koordineringen og utviklingen av aktiviteten. De har hatt fokus på koordinering av
trening for de ulike lag, team og skoler. De har jobbet tett opp mot OLT Innlandet i
forhold til utvikling av helseoppfølging, trening og testing. De har lagt til rette for både
styrketrening med OLT en gang i uken og mulighet for innendørs skyting i skytehallen
på Fåberg en gang i uken.
Kjell Ove Oftedal og Knut Kuvaas Brevik har delt ansvaret på oppgaver i
Kraftsenteret i Trondheim. Som på Lillehammer er det jobbet opp mot OLT MidtNorge i forhold til tilrettelegging på helseoppfølging og testing. Samarbeidet med OLT
Midt-Norge har vært meget positivt og utviklende.
Team Statkraft
Foran sesongen 2015/2016 ble modellen for Team Statkraft endret fra å ha 8 mindre
kretsteam til 3 større regionsteam i Oslo, Trondheim og på Lillehammer. Lagene fikk
navnene:
 Team Statkraft Oslofjord
 Team Statkraft Midt-Norge
 Team Statkraft Innlandet
Forbundet ansatte Jon Kristian Svaland, Rune Aaland og Hanne G. Thoresen i 100%
stilling på de tre ulike lagene. Ca 10 løpere har hatt ett godt tilbud på hver av de 3
lagene, med hovedfokus på daglig oppfølging i Kraftsenteret. Det har vært litt ulikt
nivå på lagene, men det har vært god fremgang og positiv utvikling hos alle.

2.

Rekruttering og kretsutvikling

Hovedmål for perioden 2014-18: Antall aktive skal økes med minst 15 %.
Vi skal øke antall aktive utøvere og samtidig beholde de vi har lengre i idretten vår.
Dette målet skal vi nå gjennom et kompetanseløft på regionalt nivå med fokus på
trenerutdanning.
 Målsetting i langtidsplanen: Innen sesongen 2017/18 skal det være minst:
o 2200 lisensutøvere, hvorav minst 1/3 kvinner
o 400 startende på hovedlandsrenn hvorav minst 1/3 jenter
o 450 startende i NM junior hvorav minst 1/3 kvinner
o 250 startende i NM senior hvorav minst 1/3 kvinner
o Det skal avholdes minst 100 skiskytterskoler hvert år.
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HL
NM jr.
NM
NM
rulleskiskyting

2011/12
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2012/13

2013/2014

2014/2015

2015/16

1810 (499 kv)

1880 (538 kv)

1978 (562 kv)

1920 (559 kv)

1807 (562kv)

373 (126 kv)

335 (102 kv)

395 (126 kv)

428 (153 kv)

344 (126 kv)

385 (114 kv)

398 (115 kv)

427 (138 kv)

417 (140 kv)

437 (145kv)

254 (75 kv)

249 (72 kv)

215 (63 kv)

292 (85 kv)

215 (75 kv)

364 (112 kv)

435 (127 kv)

279 (93 kv)

325 (127 kv)

358 (118 kv)

Statistikken viser påmeldte til sprintklassene.
Det er i 2014 og 2015 avholdt til sammen 131 skiskytterskoler med 1237 deltakere.
Deltakerne fordeler seg på kjønn med 805 gutter og 432 jenter. Antall jenter utgjør 35
%. Det er en økning fra 113 skiskytterskoler i forrige tingperiode.
Antall lisensutøvere har hatt en tilbakegang de siste to årene, kvinneandelen er på
35 % siste sesong.
Antall deltakere på HL økte i 2015 og har hatt en nedgang i 2016. Dette kan avhenge
av hvor i landet HL arrangeres.
Deltakelsen på NM jr. har økt, kvinneandelen er 30 %.
Deltakelsen på NM senior svinger litt i antallet, i 2016 var det nytt rennprogram på
NM senior, kanskje har dette gitt et utslag i at det er færre juniorer som har deltatt.
Kvinneandelen på NM senior er 35%.
Deltakelsen på NM Rulleskiskyting er stabil for perioden og kvinneandelen er 33%.
Statkraft Treningsløftet 15–16 år
Det er gjennomført 1-3 regionssamlinger i alle regioner. På flere regionssamlinger er
det holdt Trener 2-kurs.Det er gjennomført 3 sentrale Statkraft Young Star samlinger
for 15-åringer hvert år, og deltakerne her bidrar med kompetanseoverføring til sine
regioner, kretser og klubber.
Team Statkraft 19 år til senior
Team Statkraft har i flere år hatt team rundt om i landet som har gitt et tilbud til
utøvere i en kritisk alder, spesielt i overgangen fra videregående skole til
seniorklassene. I forkant av sesongen 2015/2016 ble det opprettet en ny modell for
Team Statkraft. Det er nå tre team: Innlandet, Oslofjord og Midt-Norge. Alle de tre
teamene har en trener som er ansatt i NSSF og i tillegg gis et aktivitetstilskudd.
Syns- og bevegelseshemmede har hatt tilbud om miljøsamlinger og sommerskiskole i
henhold til planen. Integrering er også tatt inn som et eget punkt i kretsenes
utviklingsavtale. Det må arbeides videre med å få på plass et integrert
konkurransetilbud.
Sommeren 2015 er første gang Norges Skiskytterforbund har gjennomført en
sommerturné. Målsettingen med turneen Spenning i Sikte har vært todelt. Den ene
målsettingen har vært å engasjere klubber og kretser i turneen, og bruke
turnestoppen aktivt til å øke rekrutteringen. Det andre målet har denne sommeren
selvfølgelig vært å øke kjennskapen til vårt eget VM på hjemmebane.
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Spenning i Sikte turneen har besøkt følgende steder:
30. mai
Molde
6. juni
Trondheim
17. juni
Steinkjer
20. juni
Mo i Rana
24. Juni
Bardufoss
27. juni
Tromsø
4. juli
Alta
25. juli
Bø Sommerland
27. juli
Kristiansand
30.-31. juli og 1. august
Blinkfestivalen Sandnes
4.-5. og 6. august
Landsskytterstevnet Lesja
8. august
Stryn
12. august
Voss
15. august
Bergen
22.-23. august
NM Rulleskiskyting Os/Røros
24. august 15
OEB-fond utdeling i Drammen
29. august
Spikersuppa, Oslo
16. september
NTNU Trondheim
14.-17. oktober
Lillestrøm «Bygg reis deg» Messen
I tillegg hadde VM2016 i samarbeid med oss en egen Østlandsturné, som besøkte
åtte byer.
Startmøter har vært nedprioritert det siste året da det har vært permisjon i avdelingen
og vi har besøkt klubbene med turneen Spenning i Sikte.
Ole Einar Bjørndalen fondet gjør det mulig å dele ut rekrutteringsvåpen til klubber.
Første tildeling fra fondet var høsten 2015. Klubbene som mottok våpnene var:
Froland Skiskyting, Seljord IL skiskyting, Gol IL skiskyting og Hønefoss
Skiskytterklubb.

3. Utdanning og kompetanse
Hovedmål for perioden: NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen,
med fokus på utdanning av trenere og styrking av foreldrekompetanse.
Trener- og TD utdanning
Det skal innen 2018 utdannes minst:
 100 T1-trenere hvert år
 60 T2-trenere hvert år
 20 T3-trenere hvert år
 10 T4-trenere i perioden
Det skal innen 2018 gjennomføres minst:
 16 TD 1 kurs
 2 TD 2 kurs
For 2014-2016 er det registrert følgende:
 215 personer som Trener 1 2014, og 479 Innføringskurs 2015.
 217 personer som Trener 2
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 50 personer som Trener 3
 I april 2016 ble det startet nytt Trener 4-kurs med 12 deltakere
Det er gjennomført følgende TD kurs:
 3 TD1 kurs, med 32 deltakere
 1 TD2 kurs, med 8 deltakere
Trener 1-utdanning er godt over målsettingen. Fra 1. januar 2015 heter T1
innføringskurs i skiskyting, dette er nytt, og er vår første overgang til den nye
trenerløypa. Trener 2-, 3- og 4-utdanningen er oppnådd etter målsettingen.
T2-kurs gjennomføres på videregående skoler med idrettsfag. Her har det vært bedre
rapportering fra skolene i denne perioden.
Det er laget en plan for at landslagsløpere og studenter på høgskoler kan ta T3-kurs.
Sunn idrett, Ren idrett og integrering av funksjonshemmede er tatt inn i
trenerkursene, og dette blir utvidet i forbindelse med den nye trenerløypa som NIF
lager for hele norsk idrett. Et eget nasjonalt register på alle trenere som har fullført T3
- utdanningen er utarbeidet og ligger tilgjengelig på forbundets hjemmeside.
Det er gjennomført årlig trener-/evalueringsmøte med team og videregående skoler
som har samarbeidsavtale med NSSF.
TD1-utdanningen er ikke i henhold til langtidsplanen sitt mål. Det må settes fokus på
dette de kommende to år, da det er viktig å sikre god kvalitet på lokale konkurranser.
TD2-utdanningen er god, med 8 nye TD2’ere de siste to årene. Det er gjennomført
årlige oppfølgingsmøter og evalueringsmøter med TD2 gruppen.
Hver krets er tildelt midler til kretsutvikling og til jenteprosjekt, midlene disponeres av
kretsutvikler og jenteansvarlig. Kretsutvikleren skal organisere kursvirksomheten
blant klubbene i sin krets, mens jenteansvarlig skal ha fokus på rekruttering av jenter
og at de har lyst til å være aktiv med skiskyting i mange år. Fra 2011 ble det laget en
utviklingsavtale mellom forbund og kretser. Utbetaling av midler skjer med 2/3 pr. mai
og resterende inntil 1/3 pr. april påfølgende år ut fra måloppnåelse.

4. Anlegg
Hovedmål for perioden 2014-18: I løpet av perioden skal det bygges/oppgraderes
minst 20 anlegg.
Anlegg i urbane strøk, rulleskianlegg og mindre anlegg for trening skal prioriteres.
NSSF skal utarbeide en mal for hvordan søke midler til, og etablere mindre
treningsanlegg.
I Norge skal det være minst to anlegg som har A-lisens og minst fem anlegg som
skal tilfredsstille kravene til B-lisens fra IBU.
Oppstillingen nedenfor viser antall nye anlegg og utvidelse av eksisterende anlegg
som er gjennomført i perioden 2014 -2016 samt antall nye planlagte anlegg og
planlagt utvidelse av eksisterende anlegg:
 Nye anlegg
7
 Planlagt nye
14
 Utvidet/rehabilitert
9
-19-

Norges Skiskytterforbunds ting 2016

Hovedsaksdokument

 Planlagt utvidet/rehabilitert
14
De nye anleggene tilhører:
Begna IL i Oppland, Inderøy IL i Nord-Trøndelag, Snåsa Skiskytterlag i NordTrøndelag, Vingelen IL Nord-Østerdal, Hemsedal IL skiskyting i Buskerud, Valldal IL i
Møre og Romsdal og Nordkyn IL i Finnmark.
Vi viser for øvrig til Kirke- og Kulturdepartementets oversikt over alle idrettsanlegg i
Norge: www.idrettsanlegg.no
Det er en anleggsansvarlig i de fleste kretser, samt åtte anleggsansvarlige på
regionsnivå.
Norge har to anlegg med A-lisens: Holmenkollen, Oslo og Granåsen, Trondheim, det
er gitt innspill fra IBU på at Granåsen ikke har A-lisens med Mega-Link skiver slik
anlegget framstår i dag.
Vi har tre anlegg med B-lisens: Beitostølen, Natrudstilen og Birkebeineren. Geilo
hadde internasjonal B-lisens til 1. november 2015.
Norsk C-lisens.
Arbeidet med sertifisering av anlegg, fra de anleggseiere som har meldt sin interesse
og har levert inn nødvendig dokumentasjon er godt i gang. I løpet av 2016 skal alle
inspeksjonene være gjort slik at en kan starte vurdering av anleggene. I løpet av
neste tingperiode skal en måtte inneha norsk C-lisens for å søke på å arrangere NM,
HL, NC og nasjonale skiskytterfestivaler.

5. Arrangement
Hovedmål for perioden 2014-18: NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå
for å sikre gode sportslige arrangement og en attraktiv publikumsarena.
Sesongstart Skiskyting ble arrangert på Sjusjøen i november 2014 og 2015 og
arrangementet ble direktesendt på NRK1. I november 2014 var Beitostølen
arrangørsted for IBU Cup 1.
I sesongene 2014-15 og 2015-16 ble det gjennomført 15 stk DNB Cup (for senior) og
11 stk Statkraft Junior Cup. Nytt i 2015/16 sesongen var at NM senior ble arrangert
over fire sammenhengende dager, mot fem dager tidligere. Normalprogrammet ble
flyttet ut av NM uka og øvelsene stafett, sprint, jaktstart og fellesstart ble gjennomført.
I tingperioden 2014-16 har det blitt gjort grep for å øke kvaliteten på nasjonale
arrangement. Et av tiltakene er flere tidtakerpunkter i løypene, for å sikre bedre
kvalitet for speaker, arenaproduksjon og for de som sekunderer via liveresultater.
Storskjermproduksjonen har blitt benyttet på alle Norges Cup, NM og HL. Det har
også vært liveresultater, samt streaming av lyd/bilde med god suksess.
I perioden har det blitt gjennomført en årlig arrangørkonferanse, samt en TD2samling etter endt sesong. Dette har bidratt til å øke kvaliteten på nasjonale
arrangement, med fokus på teknisk løsninger samt ytre rammer på arrangementene.
EQ Timing (EQT) er ny arrangementsløsning fra og med sesongen 2015-16. EQT er
leverandøren til NSSF på terminliste, påmeldingssystem og Norges Cup ranking.
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World Cup Holmenkollen 2015
Ble gjennomført som et prøve-vm av Skiskytter VM2016 AS ledet av Per Bergerud.
VM Holmenkollen 2016
En egen sluttrapport for VM2016 er under utarbeidelse pr 26.04.16. Rapporten vil bli
distribuert i organisasjonen. Se for øvrig et eget kapittel om Skiskytter VM 2016
senere i beretningen.
De store nasjonale konkurransene har de to siste sesongene vært arrangert slik:
Sted

2014/2015

2015/2016

NM senior
NM junior
Hovedlandsrennet
NM Rulleskiskyting

Tonstad IL
Alta IF
IL Bevern/Svene IL
Steinkjer Skiklubb

Dombås IL
Trondhjems SS/Byåsen SSL
Målselvs Skiskyttere
Os IL/Røros IL

6. Marked, kommunikasjon og økonomi
Hovedmål for perioden 2010-14: NSSF skal være Norges mest attraktive
sponsorobjekt og samarbeidspartner.
Marked
I november 2014 fikk vi inn BMW Norge som ny samarbeidspartner både i form av
eksponering på landslag menn elite og ved levering av biler til forbundet,
administrasjonen og utøvere. Denne avtalen ble grunnlaget for en enorm aktivering i
forbindelse med VM i Oslo.
Selv om vi hadde VM 2016 foran oss og mesterskapet ble en suksess, har sesongen
2015/16 vært vanskelig med tanke på å få inn nye friske sponsorkroner. Den
generelle tendensen er at bedriftene har fokus på nedskjæringer på kostnadssiden,
kutt i bemanningen og internasjonalt har det vært økonomiske utfordringer. Likevel
har vi klart å få noen nye mindre samarbeidspartnere samt utvidet engasjementet
hos noen i form av nye aktiviteter.
Vi klarte ikke å selge ut alle eksponeringsflater på våre konkurransedresser. I
nåværende stund er to store samarbeidspartnere til reforhandling.
Fra og med 1.oktober 2014 er det innført en struktur i forhold til oppfølging av
samarbeidspartnerne med halvårlige møter som skal avdekke hvilke områder som er
viktigst til enhver tid. Det er tatt initiativ til utviklingssamtaler for å avdekke hva som er
viktigst av:
 Merkevarebygging – ved å øke kjennskap og kunnskap om våre partnere
overfor vårt publikum.
 Kampanjeutvikling – ved å utvikle kampanjer med våre utøvere for våre
partnere.
 Events – aktivering via våre eventer som Norgescup, Sesongstart, World Cup,
VM.
 Salgsaktiviteter – som for eksempel salg til øvrige partnere eller våre
medlemmer.
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 Interne kulturbyggingsaktiviteter – som å få en av våre utøvere eller ledere til å
holde foredrag for ansatte eller å motivere de ansatte til å overvære et eller
flere NSSF arrangementer.
Det er laget en målskive som skal avdekke mål og tilhørende aktivitetsprogram for å
bidra til en mer nøyaktig oppfølging av partnere og som skal bidra til at det avdekkes
avvik i forhold til målsetting før man kommer til en reforhandlingsprosess.
Kommunikasjon
Det er i perioden gjennomført en betydelig innsats for å bli mer proaktive og mer
kundeorientert mot media i den hensikt å skape økt eksponeringsverdi for våre
samarbeidspartnere og øke attraktiviteten for idretten.
Dette har resultert i god mediedekning i sesongen 2014/15 og ekstremt god dekning i
2015/16 sesongen med ditto høye eksponeringsverdier i henhold til Sponsor Insight
sine målinger.
I sesongen 2014-2015 var vi tilstede på 8 av 9 World Cup runder med representanter
fra arrangements-, markeds- og kommunikasjonsavdelingen.
Det ble gjennomført flere pressetreff med tilhørende promotionmateriell for å skape
verdier via økt synlighet.
I tillegg til økt innsats i World Cup har vi også vært tilstede på de to siste sesongers
junior-VM. Dette har resultert i mange regionale oppslag og bidratt til økt innhold i
våre sosiale medier.
Vi har utviklet et system via Mynewsdesk som sikrer en tryggere distribusjon av all
offentlig informasjon til styre og våre omgivelser. På den måten sikrer vi en lik og
tydelig informasjon både internt og eksternt og til alle våre samarbeidspartnere og
media. På denne måte sikrer vi også at media bruker nye og riktige bilder.
Ved å opprette nettadressen media.skiskyting.no inviterer vi alle til å gå inn å laste
ned bilder til fri redaksjonell bruk, slik får vi spredd nye og riktige bilder.
I sesongen sendes det hver uke ut en fast pressemelding som forteller om denne
ukas hendelser i skiskytterverdenen. Dette gir media og samarbeidspartnere en god
oversikt over hva som skjer også på nivået under World Cup. Infoen legges også på
skiskyting.no slik at alle lesere her kan sette seg inn i hva som skjer.
Kretsenes nettsider oppdateres jevnlig av de fleste kretser. Opplæring av kretser i
publiseringssystemet skjer kontinuerlig på etterspørsel fra kretsene. Alle kretsene er
nå, eller på vei, til å ha sine kretsnettsider under skiskyting.no.
I forbindelse med VM2016 ble det opprettet en egen nettside for VM og for World
Cup Holmenkollen 2015. I etterkant av VM vil vi overføre innholdet fra VMs nettside
over på en ny plattform som skal ha World Cup profil.
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Sosiale medier:
- Facebook oppdateres jevnlig med diverse oppdateringer fra våre aktiviteter og
andre hendelser. Vi har også hatt enkelte konkurranser på Facebooksiden som
gir mye aktivitet. Disse konkurransene kan brukes til å synliggjøre våre
samarbeidspartneres produkter. Antall som følger våre sider har gått kraftig opp
det siste året, vi ser at vi når ut til mange mennesker og at aktiviteten til våre
følgere er relativt god. Sosiale medier er i stadig utvikling, og vi etterstreber å hele
tiden holde tritt med utviklingen og tilrettelegge vår sosiale kommunikasjon.
Facebook er en viktig plattform som bør prioriteres i forhold til å levere innhold til
våre samarbeidspartnere i tiden fremover.
- Instagram oppdateres jevnlig med bilder av landslagsutøverne fra konkurranser,
arrangementer og andre hendelser.
- Snapshat startet vi med til VM2016 og skal videreutvikles neste sesong. På
Snapchat ønsker vi å vise livet bak det som vises på TV-skjermen.
- Pressemeldingene vi sender ut via Mynewsdesk offentliggjøres stort sett også på
Twitter og Facebook.
- Hjemmesiden www.skiskyting.no oppdateres jevnlig, med en ukentlig oppdatering
på nasjonale og internasjonale skiskytterarrangementer under sesongen.
Hjemmesiden oppdateres også med nasjonale konkurranseresultater,
forbundsnyheter og annen nyttig info, samtidig som den mer statiske
informasjonen holdes oppdatert.
- En kommunikasjonsstrategi med medieplan er utarbeidet. Strategien har som mål
å bidra til god intern og ekstern kommunikasjon, klargjøre rollefordelinger og gi
råd og retningslinjer for opptreden i, og i forbindelse med, media. Det er planlagt
revisjon av kommunikasjonsstrategien i 2016.
Økonomi
NSSF skal ha en sunn økonomi, med stabile og forutsigbare inntekter, god
kostnadskontroll og solid egenkapital. I perioden 2013 til 2015 har omsetningen i
forbundet blitt redusert fra 67,1 millioner til 64,8 millioner. Dette skyldes at World Cup
Holmenkollen (Prøve-VM og VM) ikke har vært en del av skiskytterforbundets
regnskap i 2015. Totalt utgjør det omtrent 14 millioner på omsetningstallene, noe
som dermed skulle tilsi at den reelle omsetningsøkningen til forbundet er på over 20
% i perioden. Økte sponsoravtaler forklarer det mest vesentlige av økningen.
Kostnadsveksten har i stor grad fulgt omsetningsøkningen. Det er blant annet blitt
gjort sportslig optimalisering inn mot VM på hjemmebane, noe som har bidratt til
dette. Videre har man tatt betydelige løft på bredde- og rekrutteringssatsingen.
Forbundet har samtidig klart å skape solide overskudd også i denne perioden, noe
som har styrket egenkapitalen ytterligere.
Idrettens regnskapskontor blir fortsatt benyttet mye i arbeidet med regnskapet til
forbundet. Det gjør at man opprettholder gode regnskaps- og avstemmingsrutiner. I
tillegg viderefører man viktige rapporteringsrutiner, noe som er med på å gjøre
forbundet i stand til å være a jour og oppdatert på egen utvikling. I 2015 ble det også
tatt i bruk et elektronisk reiseregningssystem (Visma Expense) for ansatte. Dette er
med på å ytterligere forbedre kvaliteten på reiseregninger, samt effektivisere dette
område betydelig.
Aktivitet vs. administrasjonsmåltallet har i 2015 fått en kraftig reduksjon. Dette
skyldes at World Cup ikke lenger er en del av forbundets regnskap. Det gjør at vi får
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et noe annet forholdstall, da World Cup var regnet som utelukkende
aktivitetskostnader. Likevel er vi helt i nærheten av målene i langtidsplanen.

Tabellen viser økonomisk og prosentvis fordeling mellom administrasjonskostnader og
aktivitetskostnader i perioden 2010-2015.

Forbundet eier 70% av Skiskytter VM 2016 AS. Dette selskapet har arrangert PrøveVM og VM de siste to årene. For å sikre at verdien av denne aksjeposten er reell,
samt bidra til å skape et overskudd i selskapet, har NSSF hatt tett oppfølging og fått
jevnlige oppdateringer om økonomisk utvikling.

7. Samfunnsansvar
Hovedmålet for perioden 2014-18 sier at NSSF skal opptre som en ansvarlig og
utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett. I tingperioden har det vært
fokus på følgende delmål:
Antidoping arbeid
Det jobbes tett med Antidoping Norge, der det er nedfelt en samarbeidsavtale med
konkrete handlingsmål som følge av at NSSF er sertifisert som Rent Særforbund.
Samtidig oppfordrer vi våre klubber til å ta e-læringsprogrammet Rent Idrettslag, og
våre VGS og team vi har en samarbeidsavtale med å ta henholdsvis Ren Skole og
Ren Utøver.
På nasjonalt og internasjonalt plan har presidenten og generalsekretæren fulgt opp
den uavhengige etterforskningsprosjektet til Dick Pound overfor AND, NIF og NIFs
utøverkomité. Vi ønsker at det skal utføres flere uavhengige etterforskningsprosjekter
i flere idretter, blant annet i internasjonal skiskyting.
Politikk og (inter)nasjonal samhandling
Styret og administrasjonen er kontinuerlig i kontakt med styrende organer for å
fremme norsk skiskyting, og gjerne når vår kompetanse blir etterspurt på ulike
områder.
NIF endret sin utvalgsstruktur i 2015, der de fleste utvalg ble lagt ned. NSSF er
representert i IT utvalg og GS forum, samt at vi stiller opp i adhoc arbeidsgrupper når
NIF etterspør vår kompetanse.
NSSF er godt representert i flere komiteer og utvalg i IBU. Vi bidrar også med vår
kompetanse innen internasjonalt utviklingsarbeid. Sesongen 2015/16 har en japansk
trener hatt arbeidspraksis på Lillehammer, i Team Statkraft Innlandet.
NSSF hadde, sammen med to andre særforbund, et tingforslag til NIF tinget i 2015,
vedrørende oppheving av høydehusforbudet. Forslaget falt.
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VM 2016 i Holmenkollen
I forbundets langtidsplan 2014-18 er det et eget kapittel om VM 2016 i Holmenkollen.
I forbindelse med mesterskapet skal det i forkant, under og etter VM på hjemmebane
skal det bygges stolthet og verdier i hele skiskytterorganisasjonen. Våre utøvere skal
være blant de mest attraktive profilene i Norge.
Ved å være nytenkende, proaktiv og tilgjengelig overfor media skal skiskyting
dominere og sette agenda i det norske mediebildet. Vi skal skape de beste
kommersielle løsningene for våre samarbeidspartnere i næringslivet gjennom gode
utøvere, engasjerte mennesker i organisasjonen og en enhetlig og tydelig
markedsprofil.
Videre ble det utarbeidet konkrete mål, strategier og tiltak som følger:
Målsettingen skulle begeistre det norske folk og det internasjonale
skiskytterpublikummet med folkefest og sportslige prestasjoner, som skaper gode
ringvirkninger for skiskyttersportens omdømme fremover.
Strategi skulle forankre profilbygging og synlighet, gjennom målbevisst
omdømmebygging av utøvere og arrangementet.
Sommer og høst 2015 ble det gjennomført en landsomfattende turné i regi av NSSF
og Skiskytter VM 2016 AS; Spenning i Sikte. Hovedmålet var å spre VM budskapet
og nå ut til nye skiskyttere, samt engasjere klubber og kretser i forberedelsesfasen.
Styret er særdeles fornøyde med planleggingen og gjennomføringen av VM, både
rennteknisk gjennomføring i Holmenkollen og medaljeseremonien på Medal Plaza i
sentrum. Det ble solgt totalt 135 000 billetter fordelt på 11 konkurranser og 8
konkurransedager. Det var solgt 30 000 billetter pr dag avslutningshelgen, samt at
det ble estimert ca 40 000 publikummere i sentrum på premieseremonien lørdag 12.
mars. Totalt ble det anslått ca 135 000 publikummere som deltok på
medaljeseremoniene i sentrum i løpet av VM.
NSSF hadde et omfattende gjesteprogram under mesterskapet. Fordelt på tre
perioder ble følgende invitert til 2 dager med en overnatting:
- Foresatte til VM-løperne
- Kretsledere
- Kontrollkomité
- Valgkomité
- Sanksjonsutvalg
- Teknisk komité
- Utviklingskomité
- Hederstegninnehavere
- Tidligere presidenter i forbundet
- Internasjonale skiskyttervenner som bidro i søkerfasen
- Samarbeidspartnere
- Young Star løpere med foreldre
- Nominerte til talentprisen
- Ildsjeler i krets, nominert og valgt ut av kretsene selv
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Styret satte stor pris på å få hedre tidligere og nåværende personer som har gjort og
gjør en flott jobb for norsk skiskyting.
Regnskapet for Skiskytter-VM skal stå ferdig i årsskiftet 2016/17, men det forventes
et overskudd fra mesterskapet. I aksjonæravtalen med Skiforeningen er det vedtatt at
60 % av arrangementets overskudd går tilbake til utviklings- og
rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund, med mål om å øke lisenstallet
gjennom gode og målrettede utviklingsprosjekter.

Oppfølging av tingsaker fra tinget 2014
Følgende saker ble oversendt det nye styret for perioden 2014-6:
1. Tingsak fra Birkenes IL: Klubbtøy i NM
Styret behandlet saken i styremøte 1 2014-16, sak 11 og styremøte 3 201416, sak 20. Følgende vedtak ble fattet:
NSSF gir åpning for at landslagsløperne kan benytte landslagslue/-pannebånd
påført klubbnavnet i NM fra og med sesongen 2014/15. Klubblogo skal
erstatte flaggets plassering på lua.
NSSF Reklamebestemmelser endres for å inkludere styrevedtak 20 2014-16,
og legges på hjemmesiden sammen med konkurranseregelverket.
2. Tingsak fra Buskerud SSK: Endre jentestafetten i HL fra 3 til 4 etapper
Styret behandlet saken i styremøte 1 2014-16 sak 12, hvor saken ble
oversendt til teknisk komité.
Teknisk komité behandlet saken (TK 383) med en prøveordning for sesongen
2014-15, der en innførte klasse J15 på stafett i tillegg til klasse J15/16. Begge
klasser med 3 etapper.
Styret fattet et nytt vedtak i saken under styremøte 10 2014-16, sak 51:
Praksisen fra sesongen 2014-15 videreføres og klasse J15 år innføres i HL
stafett.
3. Tingsak fra Voss SSL: Endring av programmet for NM senior.
Saken ble behandlet i styremøte 1 2014-16, sak 13, hvor saken ble oversendt
teknisk komité for behandling. Styret behandlet saken på nytt i styremøte 6
2014-16, sak 34. Følgende vedtak ble fattet:
Styret stiller seg bak og vedtar teknisk komité sin innstilling til fremtidig
program og øvelser for NM senior som følger:
 Torsdag:
Stafett
 Fredag:
Sprint
 Lørdag:
Jaktstart
 Søndag:
Fellesstart
Normalprogram består som egen NM øvelse og legges inn som del av annet
NM-arrangement i løpet av sesongen.
NC finale junior (fellesstart) legges til lørdag i NM-helgen.
Det nye NM programmet blir en prøveordning for sesongen 2015/16, samt
temasak under ledermøtet 2015.
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Statistikk
1. MEDLEMSTALL
Oversikten gir ikke et helt riktig bilde av antall medlemmer og lag. Tallene er hentet fra
NIFs medlemsstatistikk. Hvem som skal telle med i statistikken har variert en del, slik at tallene
ikke er helt sammenlignbare. Alderssammensetningen har også forandret seg.
ANTALL MEDLEMMER I SKISKYTTERLAGENE/-GRUPPENE
Årstall
01.01.1990
01.01.1991
01.01.1992
01.01.1993
01.01.1994
01.01.1995
01.01.1996
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1999
01.01.2000
Årstall
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015

totalt antall kvinner kvinner
medlemmer
0-12
13 - 16
6072
5532
5951
5447
269
336
5534
295
339
4935
327
294
5403
341
304
5729
376
315
5137
352
296
4294
297
257
4511
329
276
totalt antall kvinner kvinner
medlemmer
0-12
13 - 19
4555
308
282
6251
402
371
7369
551
449
8874
652
535
8926
741
511
5352
591
526
7365
687
641
8020
698
639
7811
630
668
8298
731
665
8887
835
716
9394
825
743
10062
810
761
10015
737
762
9943
750
751

kvinner kvinner menn
over 17 totalt
0-12

menn
13 - 16

menn
over 17

menn
totalt

897
1502
523
1109
1743
522
933
1554
516
1091
1736
554
1132
1829
664
844
1492
690
752
1306
648
807
1412
725
kvinner kvinner menn
over 20 total K 0-12
687
1277
877
851
1624
1342
1060
2060
1624
1392
2579
1813
1350
2602
1722
406
1523
1338
1145
2473
1378
1283
2620
1448
1220
2517
1279
1313
2709
1459
1581
3132
1487
1900
3464
1451
2014
3585
1454
1967
3466
1379
2035
3536
1325
Ny dato for registrering

869
807
680
700
712
739
664
711
menn
13 - 19
794
1084
1344
1548
1569
1430
1418
1472
1430
1386
1431
1420
1438
1356
1396

2553
2462
2185
2413
2530
2216
1676
1663
menn
over 20
1607
2201
2341
2934
3033
1061
2096
2480
2584
2744
2837
3055
3585
3814
3686

3945
3791
3381
3667
3906
3645
2988
3099
menn
total M
3278
4627
5309
6295
6324
3829
4892
5400
5293
5589
5755
5926
6477
6549
6407
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2. ANTALL LISENSUTØVERE
(KILDE: DNB og NSSF statistikk)
År

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Total A+B

1000
1020
1035
929
893
825
881 807
858 785
872 810
831 756
837 759
874 757
949 801
1105 952
1306 1178
1489 1366

C-lisens

gutter
13-16 år

jenter
13-16
år

menn
17 år og
eldre

kvinner
17 år og
eldre

total
Engangs

A+B

A+B

A+B

A+B

74
73
62
75
78
117
148
153
128
123

295
321
316
345
366
399
503
672
781

106
101
92
101
118
124
157
182
221

341
331
316
289
302
323
346
334
368

116
113
107
110
88
103
99
118
119

A-lisens

A-lisens

Engangslisens

333
307
350
470
478
498
498
470
466
480
498
504

111
111
138
170
192
210
207
213
225
232
231
252

190
112
184
189
180
261
206
181
235
271
246
198

B-lisens B-lisens
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1708
1724
1916
1993
1865
1865
1819
1810
1880
1978
1920
1807

1518
1612
1732
1804
1685
1604
1613
1629
1645
1707
1674
1609

288
186

877
889
916
810
711
593
611
660
641
665
617
543

197
305
328
354
304
303
297
286
313
330
328
310

%
jenter
20 %
26 %
27 %
29 %
29 %
32 %
31 %
31 %
33 %
33 %
33 %
35 %

I 2005 ble C-lisens (3 renn) forandret til Engangslisens. (1 renn). Antall i kolonne "Engangs" sier
hvor mange Engangslisenser som ble betalt.
Totalkolonnen viser fra 2005 A+B-lisens + antall løste Engangslisenser
% jenter er beregnet ut fra betalte A og B lisenser. Engangslisenser er ikke medregnet.
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3. ANTALL KLUBBER/LAG
Årstall
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Antall
klubber/lag
193
189
191
196
179
181
179
177
179
166
164
162
161
131
139
149
161
169
181
184
188
191
195
190
186
187
188

(165 rapporterte til IR 31.12.2006)
(177 rapporterte til IR 31.12.2007)
(181 rapporterte til IR 31.12.2008)
(180 rapporterte til IR 31.12.2009)
(181 rapporterte til IR 31.12.2010)
(180 rapporterte til IR 31.12.2011)
(181 rapporterte til IR 31.12.2012)
(167 rapporterte til IR 31.12.2013)
(156 rapporterte til IR 31.12.2014)
Ny dato for registrering

(Kilde: NSSFs Håndbok/Terminliste). I 2002 ble foretatt en opprydning i forhold til gamle klubber og
lag som ikke var særlig aktive.

4. ANTALL TERMINFESTEDE RENN
(Kilde: NSSFs Terminliste. Kilde for sesongene fra og med 2006/07 er NAIS.)
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

215
144
210
223
221
213
205
201
179
177
204
181
189
183
190

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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5. DELTAKELSE I MESTERSKAP
(Tallene refererer seg til distansen med flest påmeldte deltakere)

NM senior
År
1987 Tromsø
1988 Dombås (Tingvoll)
1989 Sørskogbygda
1990 Voss
1991 Steinkjer
1992 Skrautvål
1993 Hattfelldal/Brumund
1994 Orkdal/Trondheim
1995 Fet
1996 Brumunddal
1997 Snåsa
1998 Dokka
1999 Tana
2000 Meråker/Ål
2001 Ål
2002 Nordfjordeid

KS MS

NM junior

K
18-19
14 89
Tromsø
18
22 99
Voss
24
24 90
Snåsa
18
25 95
Lygna
22
26 96
Tana
24
35 100
Meldal
18
53 110
Ål
25
38 66
Markane
33
30 73
Brumunddal
21
26 76
Vingelen
22
24 71
Bjerkvik
24
33 92
Simostranda
27
24 59
Dombås
26
33 79
Vossestrand/Meråker 14
31 77
Sirdal
20
28 72
Vestre Trysil
15
18-19-20
2003 Tromsø
24 62 86 Tana
17
19-20
2004 Steinkjer
22 76 98 Soknedal
11
2005 Mo i Rana
21 62 83 Lygna
15
20-21
2006 Trondheim
41 102 143 Vossestrand
18
2007 Folldal
50 105 155 Eldar (Sirdal-flyttet)
18
2008 Markane/Hardbagg 49 103 152 Ål
15
2009 Vingrom IL
59 142 201 Bjerkvik IL
16
2010 Simostranda
65 144 209 Frol/Stiklestad
29
2011 Målselv/V.målselv 46 86 132 Drangedal
22
2012 Trondhjems
75 179 254 Markane
16
20-21
2013 Dombås
72 172 244 Tonstad
16
2014 Voss
64 152 216 MjøsSki
26
2015 Sirdal
85 207 292 Alta
29
2016 Dombås
75 140 215 Trondheim
36
sum
103
121
114
120
122
135
163
104
103
102
95
125
83
112
108
100

K
16-17
22
30
32
33
33
44
38
29
33
41
38
22
20
23
21
22
16-17
20
17-18
29
33
18-19
29
36
52
49
51
45
54
19
27
28
35
29

K

18
32
42
38
35

- 31 -

K

16
19
16
17
29
38
36
33
43
42
44
17
40
42
38
45

M
18-19
53
70
75
69
60
51
58
52
53
57
55
55
44
38
35
30
18-19-20
41
19-20
22
24
20-21
26
41
55
47
63
70
59
20-21
61
75
59
61

M

19
68
49
65
60

M
16-17
107
121
110
106
84
108
79
78
101
88
77
72
65
61
55
68
16-17
58
17-18
54
64
18-19
83
111
121
149
135
135
137
18
61
81
74
81

M

16
43
68
17
61
94
101
84
85
83
75
17
84
84
79
90

HL
sum
200
245 Bardufoss
235 Meldal
230 Nordfjordeid
201 Dombås
221 Svene
200 Bossmo/Yttern
192 Meråker
208 Vossestrand
208 Dombås
194 Vingrom
176 Målselv
155 Trondhjem
136 Nordfjordeid
131 Hernes
135 Lygna

J J G G
15 14 15 14 SUM

136 Bjerkvik

21 16 71 90 198

178 Brumunddal
220 Meråker

37
48
15
42
57
49
65
49
68
61

108
93
16
130
133
106
118
116
107
122

102
132
15
158
154
109
139
95
126
125

272
311

246 Geilo
338 Brumunddal
380 Målselv
378 Øystre Slidre
406 Alta
397 Trondhjems
385 Os/Røros

25
38
16
51
47
49
44
51
63
65

389 Voss
427 Orkdal
417 Svene
437 Målselv

55
49
77
60

47
77
76
66

106
133
137
109

127
136
138
109

335
395
428
344

23
23
27
30
16
23
20
31
9
17
19
17
18
17
22

21
25
24
12
22
16
35
10
18
19
17
22
12
24
25

67
60
82
79
61
67
63
53
48
38
52
48
55
58
59

54
59
61
60
66
57
54
56
43
55
42
59
50
52
69

165
167
194
181
165
163
172
150
118
129
130
146
135
151
175

381
391
313
366
311
364
373
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6. NM Rulleskiskyting
År
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sted
Meråker (u.off. NM)
Hønefoss
Tonstad
Folldal
Hvaltjern
Birkenes
Geilo
Natrudstilen
Vik
Tonstad
Meråker
Oslo
Bossmo & Ytteren
Steinkjer
Os/Røros

K
senior
13
16
13

M
senior
21
26
25

22
18
20
20
17
21
25
23
20
20
26

26
22
31
44
39
37
51
57
37
47
63

K
20-21

M
20-21

12
10
20
25
14
14
16
14
24
26
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18
38
37
47
47
54
52
42
44
45

M
19

M
18

K
19

40
33
47
45
38
50
50
25
39
42

K
18

17
57
68
49
45
53
41
41
44
50

18
18
19
10
21
19
20
16
17

18
18
16
20
26
26
18
21
21

K
17

10
19
27
24
29
26
27
21
25
28

M
17

36
62
69
51
39
44
68
41
45
40

TOTALT
34
42
38

%
kvinner
38 %
38 %
34 %

48
173
306
368
332
300
364
379
279
325
358

46 %
33 %
28 %
28 %
30 %
31 %
31 %
29 %
33 %
33 %
33 %
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REGNSKAP 2014 OG 2015

Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for 2014 og 2015 godkjennes
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PROSJEKTREGNSKAP
31.12.2014
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INNKOMNE FORSLAG

6.1
Lovendringsforslag fra styret: Revidering av NSSFs lov
Lovendringsforslaget er reist av styret og lyder som følger:
Idrettstinget i 2015, reviderte og vedtok ny lovnorm for særforbund. NSSFs lov må
revideres tilsvarende. NSSF er som medlem av NIF lovpålagt å ha godkjent lov.
NSSFs lov inneholder endringer av både språklig karakter og noen realitetsendringer. De
viktigste endringene kan oppsummeres som følger:
1. §7: Ny lovnorm strammer inn forslags- og talerett på særforbundstinget. Se pkt (3)
og (4). Revisor har talerett og ikke forslagsrett. Det er idrettssjefen som har
talerett, ikke trener.
2. § 15 (1) b) Forbundet har hatt for strenge krav til representasjon fra klubb og
klubbmedlem på skiskyttertinget. Vi skal følge NIFs lov, dvs minimum 6 mnd
medlemskap for klubb i NSSF, og 1 mnd medlemskap for klubbens
representant.
3. § 15 (1) c) Det er spesifisert tydeligere hvem som kan representere fra kretsstyret,
dersom kretsleder er forhindret fra å være til stede.
4. § 17 pkt 10 a). Styret ønsker å likestille visepresident sport og visepresident
organisasjon. Definering av 1. og 2. visepresident tas bort.
5. §20 (2) g) endret ordlyd til hovedterminliste.
6. §20 pkt (4), (5) og (6) kan tas ut. Ikke påkrevd i ny lovnorm.
7. §21 pkt (3) Sanksjonsutvalget er tatt inn med beskrivelse av mandat. Nåværende
mandat og sanksjonsreglement er diskutert med NIFs juridiske avdeling. Styret
foreslår overfor tinget å utarbeide nytt mandat og sanksjonsreglement til neste
ting.
8. §21 pkt (4) kan tas ut. Ikke påkrevd i ny lovnorm.
9. §22 her er dopingregler og disiplinærforføyninger og sanksjoner tatt ut. De ligger nå
i §23.
10. §27 gir styret rett til å revidere loven i tingperiodene. Dette for å hindre at
særforbundene skal styre etter gammel lov i for lang tid etter et NIF ting som
vedtar ny lovnorm for særforbund.
Den reviderte loven som skal vedtas på skiskyttertinget er gjennomgått med NIFs
lovavdeling, og vi har fått bekreftet at NSSFs lov slik den framstår i revidert versjon er
korrekt ihht ny lovnorm for særforbund.
Styrets forslag til vedtak:
Ny lov for NSSF vedtas som vist i vedlegg.
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Forbundsstyret skal fremlegge et sanksjonsreglement med mandat for sanksjonsutvalget
overfor skiskyttertinget i 2018.
6.2
Økonomisk modell for styregodtgjørelse i NSSF
Forslaget er reist av generalsekretær og lyder som følger:
Generalsekretæren henviser til tingvedtak på tinget i 2014 sak 6.5 vedr økonomisk
godtgjørelse til styret. Det foreslås en økonomisk modell for styregodtgjørelse i NSSF, der
presidentens godtgjørelse og møtegodtgjørelse vedtas av tinget, øvrige styremedlemmers
godtgjørelse reguleres i prosentsats av presidentens godtgjørelse.
Begrunnelse:
Administrasjonen ønsker en modell for godtgjørelse der tinget vedtar modellen på
overordnet nivå, og øvrige styremedlemmer reguleres i en prosentsats ut fra presidentens
godtgjørelse.
Presidentens godtgjørelse beholdes på samme nivå som tingperioden 2014-16.
Det er ønskelig å øke godtgjørelsen for visepresidentene til 20 % av presidentens
godtgjørelse, da de har betydelig mer ansvar og et høyere antall representasjonsdager
enn øvrige styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer beholdes på samme nivå som i
tingperioden 2014-16.
Møtegodtgjørelsen beholdes på samme nivå som tingperiode 2014-16.
Modellen med forslag på godtgjørelse:

President
Visepresident Organisasjon
Visepresident Sport
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Møtegodtgjørelse

Dagens løsning Forslag Kommentar
150 000,00 150 000,00 Presidentbeløpet fastsettes av Tinget i beløp
15 000,00 30 000,00 20 % av president
15 000,00 30 000,00 20 % av president
15 000,00 15 000,00 10 % av president
15 000,00 15 000,00 10 % av president
15 000,00 15 000,00 10 % av president
15 000,00 15 000,00 10 % av president
240 000,00 270 000,00
1 000,00

1 000,00 Møtegodtgjørelse fastsettes av Tinget i beløp

Styrets forslag til vedtak:
Tinget vedtar generalsekretærens forslag til ny økonomisk modell for styregodtgjørelse i
NSSF.
6.3
NM senior
Forslaget er reist av Hordaland SSK, Voss SSL, Trondhjems SS, Nord-Trøndelag SSK og
Nordland SSK og lyder som følger:
- «NM senior med minimum 2 distanser skal arrangeres i perioden desember til
februar
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NM skal tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor
publikumsfest og arenaen skal være tilrettelagt for TV produksjon
NM skal være ett av uttaksrennene til WC og VM
Landslagsløpere på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM
Forbundet må sørge for TV dekning for NM (dette strekpunkt er kun foreslått av
Nordland SSK)»

Begrunnelse:
Senior NM i skiskyting har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt hverken i et
sportslig, media, økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde. NM bør
også være et høydepunkt som gir solid mediedekning og stor publikumstilstrømning. Ved
å bruke langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Styrets forslag til vedtak:
Styret støtter ikke forslagene fra Hordaland SSK, Voss SSL, Trondhjems SS, NordTrøndelag SSK og Nordland SSK vedrørende NM senior. Det vises til prosessen som
pågikk i organisasjonen i perioden 2010-14.
6.4
NM senior
Forslaget er reist av Rogaland SSK og lyder som følger:
«Skal NM være et attraktivt arrangement for både arrangør, presse, media generelt,
publikum og utøvere, må det gjøres en ny vurdering av de eventuelle mulighetene som
finnes.»
Begrunnelse:
Forslaget går i hovedsak ut på å gi NM bedre rammebetingelser. I hvilken grad er det
mulig å lage et mer attraktivt NM? Hva betyr plasseringen av NM i terminlisten for om
utøverne velger å delta eller ikke. Om foreslåtte endringer kan skape større interesse og
blest rundt skiskyttersporten og NM som et viktig sportslig arrangement, er vanskelig å
forutsi.
RSSK vil imidlertid støtte opp om at det igangsettes et arbeid basert på forslaget til
Hordaland. Hele NM-arrangementet må da opp til vurdering på nytt både med tanke på
program, datofesting, status i henhold til kvalifisering for andre internasjonale renn etc. NM
er for veldig mange utøvere sesongens høydepunkt.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling
6.5
Norges deltakelse i IBU Cup, WC og internasjonale konkurranser
Forslaget er reist av Hordaland SSK, Oslo og Akershus SSK og Voss SSL, og lyder som
følger:
«Norge skal delta med fulle deltagerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.»
Begrunnelse:
Som en av verdens ledende skiskytternasjoner er det viktig at Norge stiller med fulle
deltagerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.
Dette vil sikre at flere løpere får internasjonal erfaring og inspirasjon til økt satsing. På sikt
vil det skape en større bredde i toppen.
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Styrets forslag til vedtak:
Styret er enig i intensjonen om at Norge skal som utgangspunkt stille med fulle kvoter i
IBU Cup, World Cup og internasjonale mesterskap. Det er også målsettingen til styret og
administrasjonen i forbundet.
Styret støtter likevel ikke tingforslagene.
6.6

Kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut til
representasjonsoppdrag
Forslaget er reist av Nord-Østerdal SSK, og lyder som følger:
«Hver løper får en økonomisk kompensasjon på kr. 250,- pr. konkurransedag.»
Begrunnelse:
Forbundsløpere får dekt all bruk av ammunisjon til trening og konkurranser.
Løpere som står utenfor forbundslag må selv betale for ammunisjon når de er ute og
representerer Norge i h.v. jr. WM, IBU, EM og WC.
Vi mener at denne løpergruppen bør få dekt sine kostnader på lik linje med
forbundsløpere. Dette må ikke gjøres vanskelig. Vi foreslår at det settes en fast sum pr.
konkurransedag, da det benyttes et ulikt antall skudd i de forskjellige disipliner.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.
6.7
Endring i konkurransereglement § 12.7.7
Forslaget er reist av Trondhjems SS, og lyder som følger:
«Full premiering under HL.»
Begrunnelse:
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum 1⁄3 av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal minst utgjøre 50 % av
startkontingenten. I HL deles det ut premier til minimum 1⁄2 av de påmeldte deltakerne. I
stafettene på NM premieres 1⁄3 av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL
premieres 1⁄2 av lagene med premie til hver løper. Stafettlag med mixede lag skal ha egen
premieutdeling.
Hovedlandsrennet er sesongens høydepunkt for 15 og 16-åringer, og en viktig arena for
rekruttering av framtidens juniorløpere. Samtidig er HL viktig for lagbygging både på klubb
og kretsplan. 15-16 åringer har svært ulike forutsetninger for å prestere både på grunn av
ulik fysiologisk og mental utvikling såvel som treningsinnsats og tilgang på gode trenere i
rekruttårene.
Premiering på HL:
I følge dagens utgave av konkurransereglementet kreves det minimum premiering på HL.
Forslagsstiller mener det bør være krav om full premiering på HL slik det er på kretsrenn i
15-16 års klassen. Full premiering på HL vil:
• Hedre alle utøvere for innsatsen i HL og spore til fornyet innsats.
• Redusere terskelen for a delta på HL for utøvere som ikke er i toppen i sin klasse
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• Fjerne et premieringssystem som favoriserer de som er tidlig utviklet eller sågar født tidlig
på året. De som modnes senere fysiologisk må også motiveres til å fortsette med sin
idrett. Både innen langrenn og skiskyting er det mange utøvere på senior topplan som ikke
presterte godt i 15-16 års alderen.
• Skape en god stemning rundt premieutdeling og bankett for alle utøvere og foresatte
• Øke oppslutningen om bankett/premieutdeling under HL
• Forsterke lagbygging i klubb og krets
Kravet må inn i konkurransereglementet fordi det er et økonomisk anliggende for arrangør.
Det økonomiske aspektet kan løses ved for eksempel å øke startkontingenten i HL med 50
kr pr utøver.
Gjennomførbarhet:
Målselvs skiskyttere har gjennom sitt utmerkede HL-arrangement i 2016 vist at det er
mulig å gjennomføre full premiering og samtidig avvikle premieutdeling effektivt og flott.
Forslag til ny 12.7.2 Andre premier
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum 1⁄3 av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal minst utgjøre 50 % av
startkontingenten. I HL gjennomføres full premiering til alle deltakere. I stafettene på NM
premieres 1⁄3 av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL premieres 1⁄2 av
lagene med premie til hver løper. Stafettlag med mixede lag skal ha egen premieutdeling.
Forslaget er fremmet av Trondhjems skiskyttere. Sør-Trøndelag Skiskytterkrets behandlet
forslaget på sitt ting 18. april og vedtok enstemmig å støtte forslaget.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.
6.8
Regionale kvoter Young Star
Forslaget er reist av Sogn og Fjordane SSK, og lyder som følger:
«Vi foreslår at regelverket rundt fastsetting av kvotar blir revidert. Til dømes kan ein ta
hensyn til plasseringar både i 14- og 15-årsklassa på Kvalfosssprinten, eller/og innføre ein
type frikort på eit tal plassar som regionane kan disponere.»
Begrunnelse:
Sogn og Fjordane skiskyttarkrins ynskjer at regionkvotane til Young Star blir endra på. Slik
kvotane blir fordelt no vert små regionar ”skadelidande”. Til dømes kan vår krins/region
potensielt ha 6 utøvarar blant dei 30 beste på Hovedlandsrenn og Kvalfossprint, men ein
kvote på berre 2 til Young-Starrennet i Holmenkollen. Dette som følgje av små årsklassar
året før. Ein står såleis i fare for at utøvarar som er gode nok i 15-årsklassa ikkje får
mulegheit til å delta.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling
6.9
Antall deltakere i NC finale for kvinner 19 og 20-21
Forslaget er reist av Rogaland SSK, og lyder som følger:
«Antall deltagere i finalen avstemmes mot størrelsen på klassene året før eller 20 plasser
som for klasse 17 og 18. Reglene kan endres fra år til år.»
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Begrunnelse:
Jenter og kvinne klassene våre har færre utøvere en i klassene for menn. Det er et uttalt
mål at det skal satses på jenter/kvinner.
Antall deltagere i NC finalene for kvinner 19 og 20-21 er fastsatt til maks 15 deltagere pr
klasse, mens for menn er det 30 plasser. I årets finaler for disse kvinneklassene, var det
13 startende i hver klasse.
Utøver med minst poeng i finalen for kv 19, hadde 102 poeng og 100 poeng for kv 20-21.
KV 19 teller 35 utøvere totalt, mens KV 20-21, teller 45.
Tilsvarende for finaledeltagelse for menn, var 30 poeng for M-19 og 38 poeng for M 20-21.
I M 19 var det 71 utøvere og M 20-21, 69 utøvere.
Finalene er for mange årets mål. For kvinnene i disse klassene var det i år et trangt nåløye
å komme gjennom. Mange av disse utøverne står ved et veiskille, når videregående skole
er over.
Er det finaler med 13 utøvere vi ønsker å se? Er over 100 poeng ikke godt nok for å delta i
finalen for kvinner? Hva slags signal skal vi sende til kvinnene i disse klassene?
NB: RSSK mener ikke at ei klasse på 20 skal ha alle 20 til finalen, men en langt mer
rettferdig tilnærming enn det vi har i dag.
Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.
6.10 Etteranmelding til NC og NM
Forslaget er reist av Oslo SSL og lyder som følger:
«Det blir anledning til etteranmelding med høyere kontingent på Norgescup og NM.»
Begrunnelse:
Det bør være anledning til etteranmelding på viktige skiskytterrenn i Norge, spesielt inntil
det foreligger et påmeldingssystem som er enkelt og som fungerer hele tiden. For å unngå
taktisk etteranmelding for å få et tidlig/ønsket startnummer kan kontingenten for etter
fristen økes til det dobbelte eller tredobbelte.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag legges frem på tinget

SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Styrets forslag til vedtak:
Dagens ordning og satser opprettholdes

SAK 8

LANGTIDSPLAN 2014-18 MED ØKONOMISK PROGNOSE

Styret legger frem revidert langtidsplan for perioden 2014-18. Langtidsplanen for
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2014-18 ble til etter en omfattende prosess i hele organisasjonen, der ledermøtet i 2013
satte fokus på kjerneområdene for hva som skal prioriteres de neste fire årene for at vi
også i fremtiden skal fortsette den positive utviklingen i norsk skiskyting.
Med referanse til styrets beretning og rapportering på status på måloppnåelse i
langtidsplanen for 2014-18, foreslår styret revidering på eksisterende langtidsplan på
følgende innsatsområder (endringer merket med rødt):
1. Toppidrett
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.
Tiltak:
a)
Tilrettelegge for at løpere på et høyt internasjonalt nivå får trene med
våre funksjonsfriske landslag.
b)
Felles landslag med NSF.
Kraftsenter
Mål:
Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale kraftsenteret på Lillehammer. I
tillegg styrker vi aktiviteten rundt lokale miljøer der vi har landslagsaktivitet.
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.
Tiltak:
a)
Stille trenerressurser til disposisjon for langslagsløperne.
b)
Følge opp løpere i regionale utviklingsmiljøer gjennom Team Statkraft
Oslofjord, Innlandet og Midt-Norge.
b)
Samarbeide med høgskole/OLT om bruk av stormølle for trening og testing,
basistrening og helse/ fysioterapitjenester.
2. Rekruttering og kretsutvikling
Hovedmål 2014-18:
Antall aktive utøvere skal økes med minst 5 % (basert på lisenstall, engangslisenser inkl.)
Organisasjonsutvikling i klubber og kretser
Mål:
Styrke organisasjonsstrukturen i alle klubber og kretser.
Strategi:
Øke satsingen på organisasjonsutvikling og arbeide bevisst
med anerkjennelse av frivillighet for å øke rekruttering.
Tiltak:
a)
Det skal gjennomføres minst 10 startmøter/besøk i klubber og kretser per år i
perioden.
b)
Utviklingsavtalen skal være forbundets fremste verktøy for utvikling og det
skal skrives en utviklingsavtale mellom hver av kretsene og NSSF hvert år i
perioden.

- 73 -

Norges Skiskytterforbunds ting 2016

Hovedsaksdokument

c)

NSSF engasjerer jenteansvarlig og kretsutvikler i hver krets, og
gjennomfører årlig utviklingsmøte.
d)
NSSF lyser ut innovative utviklingsmidler for utvikling av klubber/kretser og
team.
Medansvar: Klubber, kretser og utviklingskomiteen.
Aktive skiskyttere
Mål:
2000 lisensbetalere og hvor av minst 670 jenter.
Strategi:
Hele organisasjonen skal arbeide aktivt med rekruttering, og ivareta
utøverne våre på en best mulig måte.
Tiltak:
a)
Det skal arrangeres en sommerturne «Spenning i sikte» med
hovedfokus på rekruttering sommeren 2016 og sommeren 2017, 10
klubber besøkes hver sommer.
b)
I perioden skal det gjennomføres minst 100 skiskytterskoler hvert år.
c)
Alle aktive skiskyttere skal ha mulighet til å delta på kretssamlinger det året
de fyller 13 år.
c)
Det skal være et tilbud om minst en jentesamling årlig fra 13 år.
d)
450 startende på hovedlandsrenn sprint hvorav minst 160 jenter
e)
450 startende i NM junior sprint hvorav minst 180 kvinner
f)
300 startende i NM senior sprint hvorav minst 100 kvinner
g)
10 nye klubber i perioden.

Syns– og bevegelseshemmede
Mål:
NSSF skal sammen med NSF drive aktiv nyrekruttering ved å tilby tre årlige
miljøsamlinger, samt en sommerskiskole for syns- og bevegelseshemmede.
Strategi:
NSSFs IPC landslagstrener i samarbeid med bredde- og
rekrutteringsavdelingen har ansvaret for dette fagområdet som planlegger og
gjennomfører tiltakene sammen med NSF.
Tiltak:
a)
Alle kretser og klubber skal være kjent med at NSSF har en
egen integreringskoordinator.
b)
NSSF skal være synlige under Ridderuken.
c)
Jobbe opp mot NIFs integreringsutvalg, søke om midler til utstyr etc.
d)
NSSF skal være aktivt med i planlegging og gjennomføring av IPC World
Cup i Norge.
e)
NSSF søker samarbeid med to kretser som skal arrangere et skiskytterenn
for syns- og bevegelseshemmede hvert år i perioden.
f)
I løpet av perioden skal det første uoffisielle NM gjennomføres.
3. Utdanning og kompetanse
Foreldrekompetanse
Mål:
Få engasjerte og kompetente foreldre
Strategi:
Kurs, fokus på trivsel, og kultur for annerkjennelse av frivilliginnsats.
Tiltak:
a)
500 skal gjennomføre skiskytterskole/innføringskurs hvert år.
b)
Hver krets skal arrangere minst et mødrekurs og/eller fedrekurs pr år.
c)
Hver krets skal arrangere minst et smørekurs pr år.
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Ha flest mulige friske skiskyttere.
Være en aktiv bidragsyter til Sunn Idrett.
Bidra økonomisk og med kompetanse
NSSF skal bidra aktivt inn i Sunn Jenteidretts delprosjekter.
Fokus på målgruppen gjennom samarbeid med kretsene, VGS, team og
landslagene.
Markere Sunn Idrett gjennom media og våre arrangement.

4. Anlegg
Internasjonale anlegg
Mål:
I Norge skal det være ett nasjonalanlegg for skiskyting: Holmenkollen
Minst 1 anlegg skal til enhver tid ha A-lisens fra IBU
Minst 3 anlegg skal tilfredsstille kravene til B-lisens fra IBU.
Tiltak:
a)
Registrere antall A og B lisensierte anlegg i Norge.
b)
Prioritere hvilke anlegg som skal ha A og B lisens i langtidsplanperioden.
c)
Søke IBU om A og B lisens på de prioriterte anleggene.
Etablering av nye / oppgraderte anlegg
Mål:
Innen 2018 skal det bygges / oppgraderes minst 20 anlegg. Anlegg
i urbane strøk, rulleskianlegg og mindre anlegg skal prioriteres.
Anlegget skal ha en universell utforming.
Strategi:
Det skal være en anleggsrådgiver i hver region. Samarbeid med
anleggsrådgivere i Skiforbundet.
Tiltak:
a)
Oppdatering av anleggsveilederen i samarbeid med Skiforbundet og
Kulturdepartementet.
b)
Lage en mal for søknad om spillemidler som skal være tilgjengelig på
hjemmesiden.
c)
I hvert kretsstyre skal det være en person som har ansvar for anlegg.
d)
Ta hensyn til oppsamling av bly og hylser ved bygging av nye anlegg.
Medansvar: Utviklingskomité, Teknisk komité, anleggsansvarlig i krets.
Snø
Mål:

Strategi:

NSSF skal ha kunnskap om snølagring, snøproduksjon og konservering av
snø for å sikre gjennomføring av konkurranser og at vi har snø til
rekrutteringsaktiviteter.
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.

Tiltak:
a) NSSF skal samarbeide med Norges Skiforbund og prosjektet «Snow for the future»
b) NSSF skal være en aktiv samarbeidsaktør med IBU på området snø.
c) NSSF skal være i dialog med de som per i dag jobber med snølagring for å utvikle
enkle og konkrete løsninger for snølagring i klubber.
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6. Marked og kommunikasjon
Profil og omdømme
Mål:
Skiskyting skal ha de mest folkelige og attraktive profilene og være Norges
mest interessante og populære vinteridrett.
Strategi:
Utvikle attraktive arrangementer i alle aldersklasser med fokus på
gode sportslige opplevelser og spennende konkurranser.
Tiltak:
a)
b)
c)

Marked
Mål:
Strategi:

Skape en tydelig og enhetlig profil for NSSF som danner grunnlag for en
stammekultur i norsk skiskyting.
Øke stolthet og forsterke eierskap til NSSFs verdier i hele organisasjonen.
Bygge utøvere som ivaretar NSSFs profil og verdier.

NSSF skal være Norges mest attraktive samarbeidspartner innen idrett.
Gjennom kontinuerlig utvikling skal vi levere et skreddersydd produkt som gir
eierskap og skaper stolthet hos alle våre partnere.

Tiltak:
a)
b)
c)

Ha fokus på aktivering og nytenkning som sponsorobjekt.
Skape merverdi for våre samarbeidspartnere og være leveransedyktige.
Ivareta struktur og rettigheter til NSSF gjennom gode avtaler internt og eksternt for å
sikre landslagenes økonomi.

7. Samfunnsansvar
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.
Tiltak:
a)
30 % av alle skiskytterklubber skal være Rent Idrettslag innen 2018.
b)
Alle videregående skoler som forbundet har samarbeid med, skal bli «ren
skole».
c)
Alle langslagsutøvere (elite, rekrutt, junior) skal gjennomføre «ren
utøver».
d)
Trenere og øvrig støtteapparat rundt landslag og team NSSF har ansvar for
skal skoleres i antidopingarbeid.
e)
Antidoping skal være en modul i trenerløypa.
Politikk og (inter)nasjonal samhandling:
Mål:
NSSF skal være en tydeligere stemme i alle idrettsrelaterte ledd nasjonalt og
i internasjonal skiskyting, med mål om å fremme skiskytteridretten.
Strategi:
Delta aktivt på den idrettspolitiske arenaen nasjonalt og internasjonalt i utvalg
og komiteer.
Tiltak:
a)
Synliggjøre aktivitet og fremme skiskytingens interesser for våre politikere så
vel lokalt, regionalt som nasjonalt.
b)
I 2018 skal NSSF ha som mål å ha totalt minst 3 representanter i ulike
administrative/politiske utvalg i NIFs sentrale system.
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I 2018 skal NSSF ha som mål å ha totalt minst 6 representanter i ulike utvalg,
komiteer og i TD gruppen i IBU.
Et utviklingsansvar overfor skiskytternasjoner som aktivt ønsker å ta et steg
opp, innenfor våre etiske grenser.
NSSFs president skal være fremste talsmann overfor IBU vedrørende
samfunnsansvar og antidoping arbeid.
Jobbe for 100 % momsfritak.
Jobbe for å ivareta ansvarlig spill gjennom å støtte Norsk Tippings
spillmonopol

Økonomisk prognose NSSF 2014-2018

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Prognose

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

Sponsorer/samarbeidsp.

-49 820 620 -47 217 015

-43 949 000

-49 000 000

-50 000 000

Tilskudd NIF/OLT/IBU

-11 671 083 -11 263 135

-10 369 300

-10 500 000

-10 600 000

-6 347 294

-13 952 715

-10 440 000

-10 950 000

-69 750 068 -64 827 444

-68 271 015

-69 940 000

-71 550 000

Andre inntekter
Sum inntekter

-8 258 365

Diverse kostnader

3 537 240

9 719 179

6 559 364

8 240 000

8 450 000

Administrasjon

7 925 457

6 070 672

6 700 633

7 000 000

7 200 000

Løpere Servicetjenester

2 918 257

1 465 285

3 150 000

1 750 000

1 750 000

Utvikling - utdanning

7 540 683

9 193 869

11 846 987

12 300 000

12 500 000

14 528 341

-47 500

488 752

Egne arrangement

3 429 164

3 860 150

4 791 250

4 200 000

4 300 000

Integrering

1 072 801

1 918 230

3 508 237

3 600 000

3 700 000

Tillitsvalgte

1 349 497

1 304 236

1 467 840

1 500 000

1 600 000

Toppidrett

27 719 136

31 437 728

31 019 806

32 000 000

32 500 000

Sum kostnader

70 020 576

64 921 849

69 532 869

70 590 000

72 000 000

270 508

94 405

1 261 854

650 000

450 000

Renter/valutajusteringer

-753 498

-712 849

-700 000

-700 000

-700 000

Årsresultat

-482 990

-618 444

561 854

-50 000

-250 000

39,6

48,4

44,6

45,3

45,1

Holmenkollen

Driftsunderskudd/overskudd(-)

%-vis toppidrett

-

-

Styrets forslag til vedtak:
Revidert langtidsplan for 2014-18 godkjennes. Revidert økonomisk prognose tas til
etterretning.

- 77 -

Norges Skiskytterforbunds ting 2016

Hovedsaksdokument

SAK 9
ENGASJERE STATSAUTORISERT / REGISTRERT REVISOR
TIL Å REVIDERE NSSFs REGNSKAP
Styrets forslag til vedtak:
NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs
regnskap i kommende tingperiode.

SAK 10

VALG

Valgkomiteen legger fram følgende innstilling på valg av forbundsstyre, kontrollkomité, og
sanksjonsutvalg. Forbundsstyret legger fram innstilling på valg av ny valgkomité:
10.1 Forbundsstyret:
President
Visepresident Organisasjon
Visepresident Sport
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
1.varamedlem
2.varamedlem

Erlend Slokvik
Heidi Skaug
Gjermund Hol
Hans Peter Olsen
Lisbeth Gederaas
Halvor Flatland
Arne Horten
Nils Inge Gaunthun
Heidi Hjemli

10.2 Kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem
1.varamedlem
2.varamedlem

Ole Martin Norderhaug
Trude Harstad
Bjørn Johnsen
Ellen Marie Colbjørnsen
Jon Haugan

10.3 Sanksjonsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
1.varamedlem
2.varamedem

Terje Teksum
Karl Gustavsen
Ingrid Vedeler
Bernt Grimstvedt
Anne Grundnes Steien

10.4 Valgkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Torfinn Løland
Ninni Jonsson
Bjørn Tore Årevik
Ingrid Lien Johnsen
Arne Rasmussen
Ole Østebø
Sidsel Moholt
Monica Halsteinslid
Gunnar Nossum
Bjørn Otto Rørvik
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Vedlegg 1: NSSFs reviderte lov
LOV FOR NORGES SKISKYTTERFORBUND
Stiftet 10. desember 1983
Vedtatt av skiskyttertinget 10. desember 1983, med senere endringer av 28. mai 2016, godkjent av
NIF xx. xx 2016
I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1

Formål

(1)

Norges Skiskytterforbunds formål er å fremme skiskytteridretten i Norge, og representere
idretten internasjonalt.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Norges Skiskytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer
skiskytteridretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.

(2)

Norges Skiskytterforbund er medlem av NIF og det internasjonale skiskytterforbundet
(IBU), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges
Skiskytterforbund uavhengig av hva som måtte stå i Norges Skiskytterforbunds egen lov.

(3)

Opptak av nye idretter samt endring av Norges Skiskytterforbunds navn, må godkjennes av
Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og
oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan Norges Skiskytterforbund fremme
forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

§3

Oppgaver og myndighet

(1)

Norges Skiskytterforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik
at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og
internasjonal idrett stiller.

(2)

Norges Skiskytterforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med
faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med
følgende unntak:
a)
spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener,
b)
spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener,
c)
økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for
at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner,
d)
internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3)

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt
kontroll av Norges Skiskytterforbund.
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§4

Medlemskap

(1)

Alle idrettslag som organiserer skiskytteridretten og er medlem av NIF, har rett til å bli
medlemmer i forbundet.

(2)

Søknad om medlemskap sendes Norges Skiskytterforbund via idrettskretsen. Utmelding
skjer på samme måte.

§5

Kontingent/avgifter

(1)

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.

(2)

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år
etter forfall, medlemskapet i Norges Skiskytterforbund, og anbefale overfor NIF at laget
fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

II.

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§6

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting,
skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre
personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der
nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til
nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis
ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle
bestemmelsen.

(4)

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til
nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må
være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter
årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§7

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag
tilsluttet Norges Skiskytterforbund i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf.
NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til
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årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt.
(2)

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Norges
Skiskytterforbund: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, sanksjonsutvalg, revisor.

(3)

Forslagsrett:
a)
Styret i Norges Skiskytterforbund har forslagsrett til og på skiskyttertinget.
b)
Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til skiskyttertinget, og
dets representant(er) har forslagsrett på skiskyttertinget
c)
Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til skiskyttertinget i saker
som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har
forslagsrett på skiskyttertinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
d)
Generalsekretær har forslagsrett til og på skiskyttertinget.

(4)

Talerett:
a)
Revisor har talerett på skiskyttertinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b)
Representant fra NIF har talerett på skiskyttertinget.
c)
Idrettssjef eller dens stedfortreder
d)
En representant for de aktive

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i
organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og
kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan
sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller
oppnevnt.

(6)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det
skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for
én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Norges
Skiskytterforbund

(1)

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen
organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller
aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første
setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet.
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Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes
som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan
heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
oppnevnt.

(4)

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det
skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for
én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10 Inhabilitet
(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Norges Skiskytterforbund er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
Norges Skiskytterforbund.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.

- 82 -

Norges Skiskytterforbunds ting 2016

Hovedsaksdokument

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til
avgjørelse.

§ 11

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Norges Skiskytterforbund
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling
sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For
gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte
forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle
møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 12

Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett
og regnskap.

III.

ØKONOMI

§ 13

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Norges Skiskytterforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)

Norges Skiskytterforbund skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en
kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til Norges Skiskytterforbund og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På skiskyttertinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og
resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det
vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. For
særforbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter
innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på
eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom
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Norges Skiskytterforbund har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende
signere.
(6)

Norges Skiskytterforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for
lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Norges Skiskytterforbund kan dog
delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra Norges Skiskytterforbund og beslutning
fra Idrettsstyret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til Norges Skiskytterforbunds størrelse eller virksomhet, skal vedtas av
skiskyttertinget.

IV.

TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14

Skiskyttertinget

(1)

Norges Skiskytterforbunds høyeste myndighet er skiskyttertinget som avholdes innen
utgangen av juni annet hvert år.

(2)

Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på
Norges Skiskytterforbunds internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal
behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og
andre nødvendige saksdokumenter med forslag til skiskyttertinget må være gjort tilgjengelig
senest to uker før tinget.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som
ikke kan behandles.

(4)

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)

På skiskyttertinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan
behandles når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved godkjenning av
saklisten.

§ 15

Representasjon på skiskyttertinget

(1)

På skiskyttertinget møter med stemmerett:
a)
Norges Skiskytterforbunds styre.
b)
En representant fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum 6
måneder før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser.
Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst en måned før tinget
avholdes.
c)
Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen
forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem.
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(2)

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt
av styret etter fullmakt.

(3)

Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges
Skiskytterforbund. Ved skiskyttertinget skal det benyttes reisefordeling uten
diettgodtgjørelse.

(4)

Videre møter uten stemmerett:
a)
Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom
leder er forhindret fra å møte.
b)
Kontrollkomiteens medlemmer.
c)
Valgkomiteens medlemmer.
d)
Personer med tale og forslagsrett etter §7

§ 16

Ledelse av skiskyttertinget

Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt
representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 17

Skiskyttertingets oppgaver

Særforbundsstinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4.
Behandle beretning for Norges Skiskytterforbund.
5.
Behandle Norges Skiskytterforbunds regnskap i revidert stand.
6.
Behandle forslag og saker.
7.
Fastsette kontingent og avgifter.
8.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Norges Skiskytterforbunds
regnskap.
10.
Foreta følgende valg
a) President, visepresident organisasjon og visepresident sport
b) 4 styremedlemmer og 1. varamedlem og 2. varamedlem
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
d) Sanksjonsutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Norges Skiskytterforbund er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.
President, visepresident organisasjon og visepresident sport velges enkeltvis. De øvrige medlemmer
til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølge i forhold til stemmetall.
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§ 18

Stemmegivning på skiskyttertinget

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen
kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19

Ekstraordinært skiskytterting

(1)

Ekstraordinært skiskytterting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
a)
b)
c)
d)

Vedtak av skiskyttertinget.
Vedtak av særforbundsstyret.
Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste skiskytterting representerte ¼ av
de stemmeberettigede representanter.

(2)

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være
gjort tilgjengelig på Norges Skiskytterforbunds internettside eller annen forsvarlig måte. I
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig
på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4)

Et ekstraordinært skiskytterting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.

(5)

Et ekstraordinært skiskytterting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
kravet om innkalling av det ekstraordinære skiskyttertinget.

(6)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
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§ 20
(1)

Norges Skiskytterforbunds styre
Norges Skiskytterforbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet
mellom tingene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette skiskyttertingets og NIFs vedtak og bestemmelser.
b)
Forestå Norges Skiskytterforbunds daglige administrasjon, representere dette utad og
utøve dens faglige myndighet.
c)
Påse at Norges Skiskytterforbunds midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd,
og sørge for at Norges Skiskytterforbund har en tilfredsstillende organisering av
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
d)
Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
e)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner
påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
f)
Etter nærmere fastsatte retningslinjer, skaffe arrangører til nasjonale og
internasjonale mesterskap og andre arrangementer forbundet kan få ansvar for.
g)
Foran hver sesong vedta hovedterminliste.
h)
Vedta regler og retningslinjer

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer
forlanger det.

§ 21

Faste komiteer og utvalg

(1)

Kontrollkomité
a)

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Norges Skiskytterforbunds økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Norges Skiskytterforbunds midler er anvendt i
henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte
økonomiske disposisjoner er i samsvar med Norges Skiskytterforbunds lov og
beslutninger fattet av skiskyttertinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om
at Norges Skiskytterforbunds interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og
forsvarlig.

b)

Kontrollkomiteen skal påse at Norges Skiskytterforbunds regnskapsførsel er pålitelig
og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Norges
Skiskytterforbunds drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Norges Skiskytterforbunds finansielle stilling,
forvaltning og drift.

c)

Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte
revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har
utført der den finner det hensiktsmessig.

d)

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
skiskyttertinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og Norges
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Skiskytterforbunds anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

(2)

e)

For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning
til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold
den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til Norges
Skiskytterforbunds styre og revisor.

f)

Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som
den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike
arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt
instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om
eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

Valgkomité:
Valgkomiteen velges på skiskyttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget.
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(3)

Sanksjonsutvalg:
Utvalget skal:
a)
Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement.
b)
Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser.

§ 22 Konkurranseregler m.v.
a)
b)
c)

d)
e)

IBUs konkurranseregler og materialkatalog, skal gjelde for konkurranser arrangert av
NSSF eller lag / krets som er tilsluttet Norges Skiskytterforbund.
Styret vedtar et nasjonalt regelverk som bestemmer endringer eller tillegg i forhold
til IBUs regler.
Med hensyn til lovlig reklame gjelder NIFs markedsbestemmelser og de vedtak som
styret i IBU vedtar før hver sesong og som inntas i IBUs terminliste. Styret vedtar,
for nasjonale renn, nødvendig tilpasninger i forhold til IBUs regler.
Styret vedtar klassesettingsregler, overgangsregler og sikkerhetsbestemmelser utover
det som følger av norsk lov og forskrift.
Styret vedtar retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap, Norges cup,
Hovedlandsrenn og Landsdelsmesterskap.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 23

Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
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Avtaler og samarbeid mellom Norges Skiskytterforbund og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom Norges Skiskytterforbund og næringslivet reguleres i NIFs lov
kapittel 13.
§ 25

Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14, samt i NSSFs
markedsbestemmelser
§ 26

Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i Norges Skiskytterforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet
gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig
grunn.
§ 27

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skiskytterting etter å ha vært
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Styret gis likevel fullmakt
til å foreta de endringer i forbundets lov som er nødvendig for at loven er i samsvar med
NIFs lov og lovnormen for særforbund.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
Norges Skiskytterforbund selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge nødvendig endring for å unngå
motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Norges Skiskytterforbund selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 28

Oppløsning – Sammenslutning – utmelding

(1)

Forslag om oppløsning av Norges Skiskytterforbund må først behandles på ordinært
skiskytterting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært
skiskytterting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med
2/3 flertall.

(2)

Ved oppløsning eller annet opphør av Norges Skiskytterforbund, tilfaller Norges
Skiskytterforbunds overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.
Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller Norges Skiskytterforbunds eiendeler NIF
eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse
eiendeler.

(3)

Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.
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Vedlegg 2: Originaler av innsendte tingforslag fra org.ledd i NSSF
Hei
Hordaland Skiskytterkrets har følgende saker som vi ønsker behandlet på skiskyttertinget 2016.
Norges deltagelse i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap
Som en av verdens ledende skiskytternasjoner er det viktig at Norge stiller med fulle deltagerkvoter
i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.
Dette vil sikre at flere løpere får internasjonal erfaring og inspirasjon til økt satsing. På sikt vil det
skape en større bredde i toppen.
Vi foreslår derfor:
 Norge skal delta med fulle deltagerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.
NM senior
Senior NM i skiskyting har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt hverken i et sportslig,
media, økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde. NM bør også være et
høydepunkt som gir solid mediedekning og stor publikumstilstrømning.
Ved å bruke langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Vi foreslår derfor følgende:
 Senior NM, med minimum 2 distanser, skal arrangeres i perioden desember til februar.
 NM skal tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor publikumsfest og
arenaen skal være tilrettelagt for TV produksjon.
 NM skal være et av uttaksrennene til WC og VM.
 Landslagsløperne på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM.

Mvh

Bjørn Tore Årevik
Kretsleder Hordaland Skiskytterkrets
Tlf 40 55 02 29
Mail bta@aurstad.no
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Innspill til saker på NSSFs 19.ordinære forbundsting:
NM senior
Senior NM i skiskyting har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt hverken i et sportslig, media,
økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde. NM bør også være et
høydepunkt som gir solid mediedekning og stor publikumstilstrømning.
Ved å bruke langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Vi foreslår derfor følgende:


Senior NM, med minimum 2 distanser, skal arrangeres i perioden desember til februar.


NM skal tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor publikumsfest og arenaen skal være
tilrettelagt for TV produksjon.


NM skal være et av uttaksrennene til WC og VM.



Landslagsløperne på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM.

Norges deltagelse i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap
Som en av verdens ledende skiskytternasjoner er det viktig at Norge stiller med fulle deltagerkvoter i IBU
Cup, WC og internasjonale mesterskap.
Dette vil sikre at flere løpere får internasjonal erfaring og inspirasjon til økt satsing. På sikt vil det skape en
større bredde i toppen.
Vi foreslår derfor:


Norge skal delta med fulle deltagerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale mesterskap.

Mvh Trude T. Andersen
Leder for Voss skiskyttarlag
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Til NSSF
Fra Nordland skiskytterkrets
Styret

Hva vil vi med NM i fremtiden?
Etter å ha vært å ha fulgt NM over tid, siden forrige årtusen. Er jeg tryggere
enn noen sinne på at vi, skiskyttersporten i Norge, må gi NM bedre rammer.
Selv om landslaget stilte opp fulltallig på siste NM, klarte vi ikke skape den
oppmerksomheten og den folkefesten sporten fortjener.
Og dette har ingen ting med Dombås IL å gjøre. De arrangerte et prikkfritt
mesterskap og gjorde et optimalt arrangement ut fra de rammene de har.
Vi må gjøre som langrenn. Arrangere NM i sesong, ikke etter sesong. Vi må
inngå langsiktige avtaler om TV sending fra mesterskapet. Da får vi rammer
som gjør at vi i løpet av få år kan etablere NM som en TV sendt folkefest. Det
er viktig for sporten, og det er spesielt viktig for de nest beste seniorene. Skal
de få muligheten til å utvikle seg trenger de sponsorinntekter.
For å skaffe sponsorer trenger vi eksponering.
Langrenn vs skiskyting
På Voss arrangerte vi NM i langrenn i 2012 og NM i skiskyting i 2014.
Under langrenns NM hadde vi 32.000 tilskuere og omsatte for 9 millioner. I
tillegg brukte vi NM til å finansiere Voss ski- og tursenter. Det ga oss ytterligere
30 millioner i tilskudd og sponsorinntekter.
Under skiskytter NM hadde vi 8.000 tilskuere og omsatte for 3 millioner.
Skiskyting er en tøffere og mer publikumsvennlig sport. Denne
sammenligningen viser at vi må ta grep!
Terminlisten
Terminlisten for de beste løperne er vanskelig å få til å gå opp. Etter
lagledermøtet på Dombås var vi ca 15 lagledere som diskuterte muligheten for
å flytte NM til sesong. Det var stor enighet om at NM bør flyttes til sesong.
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Men Tore Bøygaard ga oss info om hvor vanskelig dette er å få til i praksis.
Selv om det er vanskelig kan vi ikke la være å prøve. Dersom vi skal utvikle
skiskyting i Norge er NM det viktigste arrangementet vi kan gjøre noe med.
Håpet med denne mailen er å mobilisere deg som kretsleder. Under ser du et
forslag som er sendt inn til Skiskyttertinget fra Hordaland.
Vi håper at Nordland vil sende inn det samme forslaget, eller en justert
versjon. Dersom vi skal vinne frem må vi vise at dette er noe skiskyttersporten
ønsker å få til!
Forslag til Skiskyttertinget:
NM senior
Senior NM i skiskyting har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt
hverken i et sportslig, media, økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde.
NM bør også være et høydepunkt som gir solid mediedekning og stor
publikumstilstrømning.
Ved å bruke langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Vi foreslår derfor følgende:
 Senior NM, med minimum 2 distanser, skal arrangeres i perioden
desember til februar.
 NM bør tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor
publikumsfest og arenaen skal være tilrettelagt for TV produksjon.
 Forbundet må sørge for TV dekning for NM
 NM skal være et av uttaksrennene til WC og VM.
 Landslagsløperne på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM.
Styret I Nordland Skiskytterkrets,
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Forslag til NSSF’s skiskytterting fra NØSSK
Forslag til kompensasjon av ammunisjon når løpere utenfor forbundslag er ute på
representasjonsoppdrag.
Forslag:
Forbundsløpere får dekt all bruk av ammunisjon til trening og konkurranser.
Løpere som står utenfor forbundslag må selv betale for ammunisjon når de er ute og representerer
Norge i h.v. jr. WM, IBU, EM og WC.
Vi mener at denne løpergruppen bør få dekt sine kostnader på lik linje med forbundsløpere. Dette
må ikke gjøres vanskelig. Vi foreslår at det settes en fast sum pr. konkurransedag, da det benyttes et
ulikt antall skudd i de forskjellige disipliner.
NØSSK’s forslag er: Hver løper får en økonomisk kompensasjon på kr. 250,- pr. konkurransedag.
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Oslo og Akershus Skiskytterkrets fremmer følgende forslag til NSSFs
Ting 2016:
Norge skal delta med fulle deltakerkvoter i IBU Cup, World Cup og internasjonale mesterskap
Begrunnelse/problemstilling: Som en av verdens ledende skiskytternasjoner med den største
rekrutteringen er det viktig at Norge stiller med fulle deltakerkvoter i IBU Cup, WC og internasjonale
mesterskap.
Dette vil sikre at flere løpere får internasjonal erfaring og inspirasjon til økt satsing. På sikt vil det skape
bedre utøvere i toppen.
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Forslag: Endret tidspunkt for avvikling av NM senior
Senior NM i skiskyting arrangeres i etter at verdenscupen er avsluttet og blir dermed uten særlig
betydning for mange av våre aller beste og mest profilerte løpere. Dette påvirker selvsagt
interessen fra media og publikum. Arrangementet legges dessuten på en tid av sesongen der flere
arrangører har stor risiko for mildvær og vanskelige sportslige forhold.
Arrangementet har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt hverken i et sportslig, media,
økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde. NM bør også være
et høydepunkt som gir solid mediedekning og stor publikumstilstrømning med gode sportslige
forhold.
Ved å bruke langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Vi foreslår derfor følgende:
· NM Senior, med minimum 2 distanser, skal arrangeres i perioden desember til
februar.
· NM skal tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor
publikumsfest og arenaen skal være tilrettelagt for TV produksjon.
· NM skal være et av uttaksrennene til WC og VM.
· Landslagsløperne på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM.
Forslaget er fremmet av Trondhjems skiskyttere. (tildelt NM Senior i 2018).
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Forslag: Endring i konkurransereglementet pkt 12.7.2: Full premiering under HL
Dagens 12.7.2 Andre premier
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum 1⁄3 av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal minst utgjøre 50 % av
startkontingenten. I HL deles det ut premier til minimum 1⁄2 av de påmeldte deltakerne. I stafettene
på NM premieres 1⁄3 av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL premieres 1⁄2 av
lagene med premie til hver løper. Stafettlag med mixede lag skal ha egen premieutdeling.
Bakgrunn:
Hovedlandsrennet er sesongens høydepunkt for 15 og 16-åringer, og en viktig arena for
rekruttering av framtidens juniorløpere. Samtidig er HL viktig for lagbygging både på klubbog
kretsplan. 15-16 åringer har svært ulike forutsetninger for å prestere både på grunn av ulik
fysiologisk og mental utvikling såvel som treningsinnsats og tilgang på gode trenere i rekruttårene.
Premiering på HL:
Ifølge dagens utgave av konkurransereglementet kreves det minimum ½ premiering på HL.
Forslagsstiller mener det bør være krav om full premiering på HL slik det er på kretsrenn i
15-16 års klassen. Full premiering på HL vil:
• Hedre alle utøvere for innsatsen i HL og spore til fornyet innsats.
• Redusere terskelen for å delta på HL for utøvere som ikke er i toppen i sin klasse
• Fjerne et premieringssystem som favoriserer de som er tidlig utviklet eller sågar født
tidlig på året. De som modnes senere fysiologisk må også motiveres til å fortsette
med sin idrett. Både innen langrenn og skiskyting er det mange utøvere på senior
topplan som ikke presterte godt i 15-16 års alderen.
• Skape en god stemning rundt premieutdeling og bankett for alle utøvere og foresatte
• Øke oppslutningen om bankett/premieutdeling under HL
• Forsterke lagbygging i klubb og krets
Kravet må inn i konkurransereglementet fordi det er et økonomisk anliggende for arrangør.
Det økonomiske aspektet kan løses ved for eksempel å øke startkontigenten i HL med 50 kr
pr utøver.
Gjennomførbarhet:
Målselvs skiskyttere har gjennom sitt utmerkede HL-arrangement i 2016 vist at det er mulig å
gjennomføre full premiering og samtidig avvikle premieutdeling effektivt og flott.
Forslag til ny 12.7.2 Andre premier
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum 1⁄3 av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal minst utgjøre 50 % av
startkontingenten. I HL gjennomføres full premiering til alle deltakere. I stafettene på NM premieres
1⁄3 av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL premieres 1⁄2 av lagene med premie til
hver løper. Stafettlag med mixede lag skal ha egen premieutdeling.
Forslaget er fremmet av Trondhjems skiskyttere. Sør-Trøndelag Skiskytterkrets behandlet
forslaget på sitt ting 18. april og vedtok enstemmig å støtte forslaget og fremme det i
samarbeid med Trondhjems skiskyttere.
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Oslo skiskytterlag
Ved styreleder
Jan Henrik Bjørnstad
Dato: 26.4.16

Forslag til NSSFs 19. Forbundsting 2016
Oslo skiskytterlag sender følgende forlag til behandling og avstemming på Forbundstinget 27.-29.
mai 2016.
Forslag fra OSSL:
Det blir anledning til etteranmelding med høyere kontingent på Norgescup og NM.
Begrunnelse/problemstilling: Det bør være anledning til etteranmelding på viktige skiskytterrenn i
Norge, spesielt inntil det foreligger et påmeldingssystem som er enkelt og som fungerer hele tiden.
For å unngå taktisk etteranmeldingfor å få et tidlig/ønsket startnummer kan kontingenten for etter
fristen økes til det dobbelte eller tredobbelte.

For OSSL

Jan Henrik Bjørnstad
styreleder
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Tingforslag – NSSF forbundsting 2016 frå Sogn og Fjordane skiskyttarkrins (SFSSK)
Regionale kvoter Young Star
Sogn og Fjordane skiskyttarkrins ynskjer at regionkvotane til Young Star blir endra på. Slik kvotane
blir fordelt no vert små regionar ”skadelidande”. Til dømes kan vår krins/region potensielt ha 6
utøvarar blant dei 30 beste på Hovedlandsrenn og Kvalfossprint, men ein kvote på berre 2 til
Young-Starrennet i Holmenkollen. Dette som følgje av små årsklassar året før. Ein står såleis i fare
for at utøvarar som er gode nok i 15-årsklassa ikkje får mulegheit til å delta.
Vi foreslår at regelverket rundt fastsetting av kvotar blir revidert. Til dømes kan ein ta hensyn til
plasseringar både i 14- og 15-årsklassa på Kvalfosssprinten, eller/og innføre ein type frikort på eit
tal plassar som regionane kan disponere.

Hornindal 27.04.2016
Eline Fannemel
-leiar SFSSK -
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Hei
Styret I Nord-Trøndelag Skiskytterkrets har diskutert forslag fra Hordaland Skiskytterkrets og stiller
oss fullt ut bak forslaget slik de har skrevet det. Slik som skiskyttersporten ble presentert på NRK
ble utøverne ikke betraktet som seriøse utøvere sammenlignet med de flotte sendingene vi har hatt
ellers i vinter blant annet fra VM i Holmenkollen og fra World Cup helgene med alle de beste til
stede.
Hva vil vi med NM i fremtiden?
Selv om landslaget stilte opp fulltallig klarte vi ikke skape den oppmerksomheten og den
folkefesten sporten fortjener.
Og dette har ingen ting med Dombås IL å gjøre. De arrangerte et prikkfritt mesterskap og gjorde et
optimalt arrangement ut fra de rammene de har.
Skiskyting må gjøre som langrenn. Arrangere NM i sesong, ikke etter sesong. Det må inngås
langsiktige avtaler om TV sending fra mesterskapet. Da får en rammer som gjør at en i løpet av få
år kan etablere NM som en TV sendt folkefest. Det er viktig for sporten, og det er spesielt viktig for
de nest beste seniorene. Skal de få muligheten til å utvikle seg trenger de sponsorinntekter.
For å skaffe sponsorer trenger vi eksponering.
Terminlisten
Terminlisten for de beste løperne er vanskelig å få til å gå opp. Etter lagledermøtet på Dombås var
det ca 15 lagledere som diskuterte muligheten for å flytte NM til sesong. Det var stor enighet om at
NM bør flyttes til sesong.
Men Tore Bøygaard ga info om hvor vanskelig dette er å få til i praksis.
Selv om det er vanskelig kan vi ikke la være å prøve. Dersom vi skal utvikle skiskyting i Norge er
NM det viktigste arrangementet vi kan gjøre noe med.
Forslag til Skiskyttertinget:
NM senior
Senior NM i skiskyting har et potensiale som sporten ikke utnytter optimalt hverken i et sportslig,
media, økonomisk eller publikumsmessig perspektiv.
Sportslig bør NM være et arrangement som betyr noe, der topp møter bredde. NM bør også være et
høydepunkt som gir solid mediedekning og stor publikumstilstrømning.
Ved å bruke langrenn som referanse ser vi hva som er mulig.
Vi foreslår derfor følgende:





Senior NM, med minimum 2 distanser, skal arrangeres i perioden desember til februar.
NM skal tildeles en arrangør som har forutsetninger for å skape en stor publikumsfest og arenaen
skal være tilrettelagt for TV produksjon.
NM skal være et av uttaksrennene til WC og VM.
Landslagsløperne på rekrutt og elitelag skal ha deltagelsesplikt i NM.

Mvh
Harald Denstad
Leder NTSSK
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Forslag til Skiskyttertinget 2016
Fra styret i Rogaland skiskytterkrets (RSSK)
Rogaland skiskytterkrets er gjort kjent med forslaget fra Hordaland skiskytterkrets, "Hva vil vi med NM i
framtiden?"
Forslaget går i hovedsak ut på å gi NM bedre rammebetingelser. I hvilken grad er det mulig å lage et mer
attraktivt NM? Hva betyr plasseringen av NM i terminlisten for om utøverne velger å delta eller ikke. Om
foreslåtte endringer kan skape større interesse og blest rundt skiskyttersporten og NM som et viktig
sportslig arrangement, er vanskelig å forutsi.
RSSK vil imidlertid støtte opp om at det igangsettes et arbeid basert på forslaget til Hordaland. Hele NMarrangementet må da opp til vurdering på nytt både med tanke på program, datofesting, status i henhold
til kvalifisering for andre internasjonale renn etc. NM er for veldig mange utøvere sesongens høydepunkt.
Skal NM være et attraktivt arrangement for både arrangør, presse, media generelt, publikum og utøvere,
må det gjøres en ny vurdering av de eventuelle mulighetene som finnes.

Ålgård 29 april 2016
Morten Hage
Leder RSSK
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Forslag til Skiskyttertinget
Fra Rogaland skiskytterkrets
Bakgrunn:
Jenter og kvinne klassene våre har færre utøvere en i klassene for menn. Det er et
uttalt mål at det skal satses på jenter/kvinner.
Antall deltagere i NC finalene for kvinner 19 og 20-21 er fastsatt til maks 15
deltagere pr klasse, mens for menn er det 30 plasser. I årets finaler for disse
kvinneklassene, var det 13 startende i hver klasse.
Utøver med minst poeng i finalen for kv 19, hadde 102 poeng og 100 poeng for kv
20-21. KV 19 teller 35 utøvere totalt, mens KV 20-21, teller 45.
Tilsvarende for finaledeltagelse for menn, var 30 poeng for M-19 og 38 poeng for
M 20-21. I M 19 var det 71 utøvere og M 20-21, 69 utøvere.
Finalene er for mange årets mål. For kvinnene i disse klassene var det i år et trangt
nåløye å komme gjennom. Mange av disse utøverne står ved et veiskille, når
videregående skole er over.
Er det finaler med 13 utøvere vi ønsker å se? Er over 100 poeng ikke godt nok for å
delta i finalen for kvinner? Hva slags signal skal vi sende til kvinnene i disse
klassene?
Rogaland skiskytterkrets foreslår følgende praksis for finalene i klassene KV 19 og
20-21:
Antall deltagere i finalen avstemmes mot størrelsen på klassene året før eller 20
plasser som for klasse 17 og 18.
Reglene kan endres fra år til år.
NB: RSSK mener ikke at ei klasse på 20 skal ha alle 20 til finalen, men en langt mer
rettferdig tilnærming enn det vi har i dag.
Ålgård 29 april 2016
Mvh
Morten Hage
Kretsleder
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