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PROGRAM

FREDAG 1. JUNI 2018 09.30-12.30 Styremøte
 09.30-20.30 Temamøte for trenere
 12.00-13.00 Lunsj     
 13.00-18.30 Teknisk komite møte
 18.30-2030 TD2, TK og SU møte 
 21.00 Middag

LØRDAG 2. JUNI 2018 09.00-13.00 Vårmøte, plenum for alle
  Diskusjonstemaer fra teknisk komite
  Presentasjon NM uka
  Foredrag fra Antidoping Norge
  Presentasjon Langtidsplan 2018-22
 13.00-1400 Lunsj
 14.00-16.00 Fagmøter i egne grupper
 16.00-1800 Tid for trening, gruppemøter etc
 18.00-1900 Plenumsmøte for alle
  Foredrag fra stiftelsen MOT
 20.00 Avreise med buss til tingmiddagen 
 20.30 Omvisning Eidsvollsbygningen
 21.00 Tingmiddag

SØNDAG 3. JUNI 2018 09.00-12.30 Tingforhandlinger
 12.30-13.30 Lunsj
 13.30-18.00 Tingforhandlinger
 ca. 18.00 Hjemreise. 
  Vi g jør oppmerksom på at tinget kan 
  være ferdig før 18.00, dette kommer  
  an på tingforhandlingene.



INNHOLD

SAK 1 Godkjenning av frammøtte representanter 4

SAK 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4

SAK 3 Valg av dirigenter, referenter,representanter 5
 til å underskrive protokollen og tellekorps 

SAK 4 Årsrapport og beretning 2016/17 og 2017/18 5
 
SAK 5 Regnskap 2016 og 2017 10

SAK 6 Innkomne forslag 10

SAK 7 Fastsettelse av kontingent 13

SAK 8 Langtidsplan 2018 – 22 13
 med økonomisk prognose     

SAK 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor  13 
 til å revidere NSSFs regnskap     

SAK 10 Valg 13
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ÅPNING: ÅPNING OG EVENTUELLE HILSNINGSTALER

SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER
 
1. Navneopprop
2. Godkjenning av fullmakter
3. Opptelling av stemmeberettigede

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

2.1  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 dirigent(er), referenter og representanter til å underskrive  
    protokollen og tellekorps

 Sak 4  Årsrapport 2016/17 og 2017/18

 Sak 5  Regnskap 2016 og 2017

 Sak 6  Innkomne forslag 

6.1 Lovendringsforslag fra styret: NSSFs valgkomite

6.2 Lovendringsforslag fra styret NSSFs Sanksjonsreglement

6.3 Tingforslag reist av styret: Styrets godtgjørelse

6.4 Tingforslag reist av styret: VM søknad

6.5 Tingforslag reist av Oslo og Akershus SSK: Terminering av sammenslåing av K18 og K19.

6.6 Tingforslag reist av Nord-Trøndelag SSK: Oppsett av antall etapper ved NM Mix stafett 

 Sak 7  Fastsettelse av kontingent

 Sak 8  Ny Langtidsplan 2018-22m/ økonomiskprognose

 Sak 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSSFs regnskap

 Sak 10 Valg
10.1 Forbundsstyre
10.2 Kontrollkomité 
10.3 Sanksjonsutvalg
10.4 Valgkomité
10.5 Eventuelle andre utvalg og komiteer tinget har vedtatt å nedsette
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2.3 Forretningsorden

Styret ber tinget vedta følgende forretningsorden:

1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er).
2. Tingets protokoll føres av de valgte sekretærer.
3. 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. 
4. Utenom saksforberederne gis ingen rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.
5. 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.
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis ett minutts taletid.
7. Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og at strek settes for de inntegnede talere.
8. 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.
9.	 Alle	vedtak	og	valg	gjøres	ved	flertall	av	de	avgitte	stemmer	i	alle	saker	hvor	NSSFs	lov	ikke	tilsier	
	 kvalifisert	flertall.
10. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
11. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot.
12. Representanter som forlater tinget før slutt melder fra om dette til dirigentene.

SAK 3 VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER, REPRESENTANTER TIL Å UNDER
 TEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS

Det velges følgende personer ihht NSSFs lov § 16:  
1-2 dirigenter, 2 referenter, 2 representanter til å undertegne protokollen,
3 representanter til tellekorps.

SAK 4 ÅRSRAPPORT FOR 2016/17 OG 2017/18

Årsrapporter for sesongene 2016/17 og 2017/18 følger vedlagt hovedsaksdokumentet. Årsrapportene erstatter og 
utfyller tidligere styrets beretninger til foregående ting. 

Styret rapporterer på målene i langtidsplanen for 2014-18 i årsrapportene. I de påfølgende sidene rapporteres det 
på styrets, teknisk komites og utviklingskomiteens sammensetting og hovedoppgaver i tingperioden, samt oppfølg-
ing av tingsaker fra skiskyttertinget 2016.

På NSSFs ting 28. mai 2016 ble følgende styre og komiteer valgt:

Forbundsstyre bestående av:
President    Erlend Slokvik
Visepresident, sport  Gjermund Hol
Visepresident, organisasjon Heidi Skaug
Styremedlem    Hans Peter Olsen
Styremedlem    Halvor Flatland
Styremedlem    Lisbeth Gederaas
Styremedlem    Arne Horten
1. Varamedlem   Nils Inge Gauthun
2. Varamedlem   Heidi Hjemli
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Styret ble valgt med funksjon på presidentskapet, mens de øvrige styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt 
på fritt grunnlag. Styret konstituerte seg på styremøte 1 2016-2018, med følgende fordeling av ansvarsområder pr 
styremedlem:

Navn Funksjon Ansvarsområder Krets/ 

region

Primær 

samarbeid i 

styret

Primær  

kontaktpers. i 

adm

Erlend Slokvik President Overordnet strategisk helhet-

sansvar

Representere NSSF nasjonalt 

og internasjonalt

Media

Hele styret Rakel 

Stig

Gjermund Hol Vise-president 

Sport

Toppidrett

Toppidrett, integrering

T4

Fagutvikling sport

Kraftsenter

FSSK

TSSK

NSSK

Region Nord

Erlend Morten/Odd-Bjørn

Per Arne

Rakel

Heidi Skaug Vise-president  

Organisasjon

Organisasjon 

Nestleder UK

Anlegg

Idrett & Ledelse, T1-T3

Kommunikasjon/informas-

jon

Bredde- og utviklingspros-

jekt

MRSSK

Region Midt

Arne Marian

Åshild

Rakel

Halvor Flatland Styremedlem Marked

Økonomi

Kommunikasjon/informas-

jon

HSSK

SFSSK

Region Vest

Erlend Stig

Markedssjef

Rakel

Lisbeth Gederaas Styremedlem Medlem UK

Barne- og ungdomsidrett

Rekruttering

Samarbeid VGS og høgskoler

NTSSK

STSSK

Region Midt

Hans Peter Marian

Rakel

Hans Peter Olsen Styremedlem Arrangement

NSSF konk.regler

TD oppfølging

OASSK

BSSK

TSSK

Region Øst/

vestre del

Lisbeth Vegar

Rakel

Arne Horten Styremedlem Nestleder TK

AU Anlegg

Arrangement

NSSF konk.regler

TD oppfølging

NØSSK

Region Øst/

østre del

Heidi S Vegar

Rakel

Nils Inge Gauthun Varamedlem Kretsansvar

Representasjon nasjonale 

konkurranser

RSSK

ASSK

Region Sør

Erlend Rakel

Heidi Hjemli Varamedlem Kretsansvar

Representasjon nasjonale 

konkurranser

HSSK

OSSK

Region Øst/

østre del

Erlend Rakel
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Styret har i perioden avholdt 19 styremøter og behandlet 109 saker (pr. 9. mai 2018). Følgende årshjul ble utarbei-
det for tingperioden:

Møte tidspunkt Hovedtema / faste saker Kommentarer Plassering

Juni 

(første møte etter et ting)

1. Konstituering av nytt styre 

2. Fordeling av ansvarsområder

3. Årshjul for styret

4. Oppnevne leder for teknisk komite

5. Oppnevne leder for utviklingskomite

6. Oppfølging av tingsaker

7. Regnskapsrapport m/prognose

8. Revidering av budsjett

Konstituering av nytt styre 

Oppfølging av tingsaker

Gardermoen

August

Dagsmøte

1. Mandat og sammensetting av TK

2. Mandat og sammensetting av UK

3. Regnskapsrapport med budsjettprognose

4. Representasjonsoppgaver for styret kom-

mende sesong

5. Øvelser Kongepokal

6. Uttakskriterier landslag

7. Oppdatering WC regnskap/prognose

pkt 1 og 2 kun dersom det har 

vært ting i mai/juni samme år

Gardermoen

September

2 dagers møte

Strategimøte for styret og administrasjonen:

1. Dersom tingår; utarbeidelse av nye handling-

splaner for tingperioden

2. Ikke tingår: status HP for tingperioden

3. Rolleforståelse, samspill og ansvarsfordeling 

mellom styret og administrasjonen

Møte over 2 dager med over-

natting

Åpent

November

Dagsmøte +

Sesongstart

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 kon-

gress hvert 2. år

Representasjon for hele styret 

ifm nasjonal sesongstart (3-4 

dager)

Sjusjøen

Januar / februar

Dagsmøte + int. repr.

1. Regnskapsprognose 31.12.

2. Evt utsatte NM tildelinger

3. Ting- eller ledermøteforberedelser ift tema. 

Opprette arbeidsutvalg

4. Status handlingsplan

Internasjonal representasjon 

for hele styret på en World 

Cup runde eller del av VM/

OL (4-5 dager)

Internasjonalt

renn

April 1. Vedta hovedterminliste kommende sesong

2. Tildele Statkraft- og DNB Cup for neste ses-

ong

3. Representasjon NM Rulleskiskyting

4. Godkjenne regnskap 31.12, revisors beretning 

og fondsregnskapet

5. Forberede ting/ledermøte. Saker fra styret til 

tinget

Forberedelser til kommende 

ting i mai/juni dersom tingår

Gardermoen
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Mai

Dagsmøte

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 regelen-

dringer i konk.reglementet i dette møtet

4. Vedta sted og dato for neste års ting

5. Oppdatering fra hvert styremedlem ift sine 

ansvarsområder og kretser

6. Status handlingsplan

Forberedelser til kommende 

ting i mai/juni dersom tingår

Gardermoen, 

evt i kombi-

nasjon med 

ting/leder-

møte

Mai/juni Ting: 2018, 2020, 2022 etc

Felles vårmøte for fagområder (trenere, TD, 

kretsledere, komiteer): 2017, 2019, 2021 etc

Ting avholdes etter NIFs lov. 

Suppleres med temamøter

Vårmøtet er møteplass for 

trenere, TD, kretsledere, sty-

ret, adm. Settes opp med noe 

felles tema og noe fagmøter i 

grupper

Sted 

bestemmes ett 

år i forveien.

Teknisk komité
TK ble oppnevnt av styret i styremøte 2 2016-18. Komiteen har avholdt 18 møter i tingperioden, hvorav 15 telefon-
møter. I tillegg er noen saker behandlet via e-post. Følgende har sittet i komiteen i tingperioden:
Tore Bøygard, leder
Arne Horten, nestleder
Johnny Rognstad
Sidsel Moholdt
Jarle Tvinnereim
Hanne G. Thoresen
Nils Inge Gauthun
Vegar Rolfsrud, sekretær

TK har behandlet 72 saker i perioden, 61 med vedtak, 15 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
• Utvikling av konkurranseprogrammet på NM rulleskiskyting
• Gjennomgang av søknader til nasjonale arrangement, med innstilling til styret
• Samarbeid med Megalink om videreutvikling av elektroniske skiskytterskiver 
• Videreutvikle	arrangementsløsning	via	EQ	Timing,	herunder	terminliste,	påmelding	og	Norges	Cup	ranking,	samt	flere	

tidtakerpunkter til analyse og sekundering på nasjonale arrangement
• Arrangørkonferansen 2016 og 2017
• Gjennomgang av materiell til TD’er, eksempelvis TDs veileder
• Innspill og utvikling av ny arrangementsveileder på nett
• TD2 kurs høsten 2017
• TD2 samling våren 2017 og 2018. 
• Fordeling av TD oppgaver for arrangement der NSSF tildeler oppdrag
• Forslag til terminliste i samarbeid med sport
• Gjennomgang, kvalitetssikring og innstilling til styret ifm C-lisens.
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Utviklingskomiteen 
Utviklingskomiteen ble oppnevnt av styret i styremøte 2 2016-18. Komiteen har avholdt 7 møter i perioden, 
 hvorav 3 telefonmøter. I tillegg er noen saker behandlet via e-post. 
 
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden:
Geir Ola Botnan, leder
Heidi Skaug, nestleder
Lisbeth Gederaas
Vilde Ravnsborg Gurigard
Stein Funderud
Helga Hol
Marie Hov
Marian Lyngsaunet, sekretær
 
De viktigste sakene som utviklingskomiteen har jobbet med i tingperioden har vært:
• Utviklingsavtalen, behandle søknader og rapporter fra alle kretsene og tildele midler kretsutviklingsmidler og jente-

midler.
• Spenning i sikte 2016 og 2017, arbeid med hovedmål og innhold, utlysning og tildeling av hvilke klubber som fått besøk 

av turneen.
• Arbeid med ny sikkerhetskampanje. Bearbeidelse av informasjon angående sikkerhet og rutinger ved bruk, reise og 

oppbevaring av skytevåpen.
• Arbeid med oppstart av prosjekt utviklingstrapp.
• Utarbeidelse av etiske retningslinjer for NSSF.
• Utarbeidelse av prosjekt førstehjelpskompetanse på norske skiskytterarenaer.
• Vurdering av søknader til VM2016 fondet for innstilling til styret for VM2016 fondet.

Oppfølging av tingsaker fra tinget 2016
Skiskyttertinget oversendte følgende saker til det nye styret for perioden 2016-18. Oversendelsessakene omhandlet 
saker som naturlig hører inn under ansvarsområdet til teknisk komite:

Tingsak 6.3 og 6.4: NM senior
Teknisk komite behandlettingsak 6.3 og 6.4 i møte 21. april 2017. Styret behandlet saken i sty-
remøte 11 2016-18. Følgende vedtak ble fattet:
Styret stiller seg bak innstillingen til teknisk komite i overføringssakene 6.3, 6.4 og 6.9 fra 
skiskyttertinget i 2016, med følgende vedtak:Tingsak 6.3 og 6.4: Dagens plassering av NM 
senior i terminlista opprettholdes
 
Tingsak 6.6: Kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir 
tatt ut til representasjonsoppdrag
Teknisk komite behandlet på sitt møte den 15. oktober tingsak 6.6 som gjaldt kompensasjon 
av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut til representasjonsoppdrag. Styret 
behandlet saken i styremøte 5 2016-18. Følgende vedtak ble fattet:
Styret stiller seg bak innstillingen fra teknisk komite og fatter følgende vedtak i oversendel-
sessak 6.6 fra NSSF ting 2016. Styret vedtar at løpere utenfor landslag godtgjøres kroner stort 
1000,- pr arrangement/runde de representerer Norge, forutsatt at de ikke mottar ammunisjon 
fra NSSF.
Nytt vedtak i tingsak 6.6 ble fattet i styremøte 10 2016-18: For sesongen 2016/17 vedtar styret 
å utbetale kompensasjonen til de løperne som har gjort seg fortjent til dette, i ammunisjon 
som er verdt kronebeløpet de har rett på. For sesongen 2017/18 ber styret administrasjonen 
se på en fornuftig kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut på 
representasjonsoppdrag. 

Tingsak 6.7: Endring i konkurransereglement § 12.7.2
Teknisk komite behandlet i møte den 15.august, tingsak 6.7 vedrørende full premiering av 
samtlige deltakere i individuelle klasser på Hovedlandsrennet (TK sak 470). Styret behandlet 
saken i styremøte 2 2016-18, sak 17. Følgende vedtak ble fattet:
Styret stiller seg bak teknisk komite sin innstilling, og vedtar følgende regelendring i konkur-
ranseregelverket §12.7.2:  I HL deles det ut premier til alle deltakere på individuelle øvelser 
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og 50% på stafett.

Tingsak 6.8: Regionale kvoter Young Star
TK behandlet oversendt sak fra Tinget vedr uttakskriteriene og regionskvoter til YS konkur-
ransen i TK møte mandag 15. august. TK vedtok å ikke endre uttakskriteriene, men fortsette 
med eksisterende kriterier. Styret behandlet uttakskriterier til Young Star i styremøte 2 2016-
18, der YS inngår som en del av uttakskriteriene for sesongen 2016/17. Følgende vedtak ble 
fattet:
Styret vedtar vedlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2016/17 og for uttak av for-
bundslag sesongen 2017/18.

Tingsak 6.9: Antall deltakere i NC finale for kvinner 19 og 20-21
Teknisk komite behandlet saken i møte 21. april 2017. Styret behandlet saken i styremøte 11 
2016 18. Følgende vedtak ble fattet:
Styret stiller seg bak innstillingen til teknisk komite i overføringssakene 6.3, 6.4 og 6.9 fra 
skiskyttertinget i 2016, med følgende vedtak:
Tingsak 6.9: Dagens regelverk opprettholdes for sesongen 2017-18, regelen evalueres etter 
hver sesong.

Styrets forslag til vedtak:
Årsrapportene og styrets beretning for sesongene 2016/17 og 2017/18 godkjennes.

SAK 5 REGNSKAP 2016 OG 2017

Revidert regnskap for henholdsvis 2016 og 2017 ligger i årsrapportene for 2016/17 og 2017/18.

Styrets forslag til vedtak: 
Regnskap for 2016 og 2017 godkjennes

SAK 6 INNKOMNE FORSLAG

6.1  Lovendringsforslag fra styret: Sammensetting og mandat NSSFs valgkomite
Styresammensetting er tema i norsk idrett om dagen, og er et område som NIF har tatt tak i. Mange av dagens sty-
rer i særforbund og idrettskretser er veldig homogene i forhold til alder, kjønn og ofte kompetanse. Mange styrer 
har minimum representasjon av kvinner i styrer, samt en alderssammensetting på ca. 50-55 år.  

Norsk	idrett,	skiskyting	inkludert,	kan	med	et	mer	heterogent	sammensatt	styre	og	komiteer	nå	ut	til	flere	mål-
grupper og snakke bedre med alle målgrupper i organisasjonen vår.

I tillegg foreslår styret å endre sammensettingen av valgkomiteen, lik øvrige valgkomiteer i norsk idrett.  Forslaget 
består av en leder, to medlemmer og ett varamedlem, lik NIFs lovnorm for særforbund. 
NSSF har en tungvint sammensatt valgkomite, der alle medlemmer har personlig vara. NIFs juridiske avdeling har 
påpekt dette, og utfordret oss til å se på en mer dynamisk og enklere sammensetting.

Innledning
NSSFs lov §17 pålegger forbundstinget å velge valgkomite for kommende tingperiode, bestående av leder, 4 med-
lemmer og 5 varamedlemmer.

NSSFs lov §21 beskriver at valgkomiteen skal velges av forbundstinget på fritt grunnlag etter innstilling fra styret. 
I styrets innstilling har det vært tradisjon for, men ikke krav om, at alle fem regioner er representert, og at vara-
medlemmene er personlige fra tilsvarende region. For skiskyttertinget i 2018 vil styret innstille på en valgkomite 
som	er	bredt	sammensatt	i	forhold	til	kjønn	og	alder,	og	som	går	foran	ønsket	om	bred	geografisk	spredning.	På	
forbundstinget kan det stilles benkeforslag.
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Ny sammensetning valgkomiteen fra og med skiskyttertinget 2018:
Styret innstiller på ny sammensetting av valgkomite lik NIFs lovnorm for særforbund §17 pkt. 10 e): 
1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomitemedlem som selv blir kandidat til verv innenfor komiteens mandat plikter å tre ut av komiteen. Ved fast 
behov kalles varamedlem inn for resten av tingperioden. Komiteen skal informere/avklare dette med styret i hvert 
enkelt tilfelle.
Komiteens medlemmer og/eller komiteen samlet må vurdere egne habilitetsspørsmål i samsvar med NSSFs lov § 
10.
Valgkomiteen skal rapportere til styre og generalsekretær, samt presentere innstillingen for forbundstinget.
Merknad: Se NIFs lov § 2-18

Mandat
NSSFs lov § 21 beskriver at valgkomiteen skal legge fram innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges 
på forbundstinget, med unntak av valgkomité. Disse er per tid:
• Forbundsstyre
• Kontrollkomite
• Sanksjonsutvalg
• Forbundsstyret skal bestå av a) president, b) 1. visepresident sport, c) 2. visepresident organisasjon, d) 4 medlemmer 

og e) 1. og 2. varamedlem
• Valgkomiteen skal ha som mål å rekruttere så likt antall ift kjønn som mulig: min 3 av 7 styremedlemmer skal 

være kvinne eller mann. 
• Varamedlemmene skal velges ett av hvert kjønn
• Valgkomiteen skal rekruttere minst ett styremedlem som skal være under 35 år.

• Kontrollkomiteen skal bestå av a) leder, b) 2 medlemmer og c) 2 varamedlemmer
• Sanksjonsutvalget skal bestå av a) leder, b) 2 medlemmer og c) 2 varamedlemmer

Felles for alle tre fora gjelder reglene om kjønnsfordeling (som også gjelder for varafolk som gruppe), valgbarhet og 
rangering. 

Merknad
Se NSSFs lov kapittel II og NIFs lov kapittel 2 med forskrift til § 2-4 og forskrift til § 2-6 og 2-7.

Styrets forslag til vedtak: 
Nytt mandat og ny sammensetting av NSSF valgkomite vedtas som foreslått av styret. 

6.2 Sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund
Forslaget er reist av styret og lyder som følger:
Norges Skiskytterforbund vedtok i styremøte 13 2016-18 den 23. august 2017, med hjemmel i NIFs lov § 11-2, et 
sanksjonsreglement for organisasjonen. Sanksjonsreglementet gjelder for saker som behandles av sanksjonsutval-
get i NSSF. 

I henhold til NSSFs lov og vedtaket fra skiskyttertinget i 2016 (tingsak 6.1). skal tinget godkjenne forbundets 
sanksjonsreglement. 

Komplett reglement ligger vedlagt hovedsaksdokumentet (vedlegg 1). 

Styrets forslag til vedtak:
Tinget vedtar fremlagt sanksjonsreglementet for Norges Skiskytterforbund.
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6.3 Godtgjørelse til styret
Forslaget er reist av styret og lyder som følger:
Dagens satser på godtgjørelse til styret opprettholdes.

Begrunnelse:
Tinget i 2014 vedtok at styrets godtgjørelse skulle opp som sak på hvert ting. Styret har ikke behov for å endre da-
gens modell for styregodtgjørelse, og foreslår overfor tinget å opprettholde dagens satser.

Styrets forslag til vedtak:
Dagens satser til styrets godtgjørelse opprettholdes

6.4 VM søknad
Forslaget er reist av styret og lyder som følger:
Styret ber Tinget om fullmakt til å vurdere når NSSF skal starte prosessen med en ny VM søknad

Begrunnelse: 
Norge arrangerte VM i 2000 og i 2016. Å arrangere VM på hjemmebane er et ansvar Norges Skiskytterforbund skal 
ta med jevne mellomrom, både overfor våre egne utøvere, og ut fra det ansvaret Norge har som en ledende skiskyt-
ternasjon blant IBUs medlemsnasjoner. 

Tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere viste at VM på hjemmebane også er kommersielt interessant.

Erfaringene fra VM 2016 viste at en må gå noen runder som VM kandidat, før en får tildelt VM. Med det som bak-
grunn ber styret Tinget om fullmakt til å starte ny søknadsprosess når tiden er inne.

Styrets forslag til vedtak:
Tinget gir styret fullmakt til å vurdere når NSSF skal starte prosessen med en ny VM søknad.

6.5 Terminering av sammenslåing av K18 og K19
Forslaget er reist av Oslo og Akershus SSK og lyder som følger:
«Prøveordningen om sammenslåing av K18 og K19 termineres. K18 og K19 konkurrerer i hver sine klasser fra ses-
ongen 2018/19».

Begrunnelse:
Vi ønsker å fremheve følgende argumenter:
- tøff overgang å bli junior. 18 år er en sårbar alder for jenter, og felles klasse med 19-åringene er «unfair play». Det 
kan også skape grobunn for stress og uønsket press i en sårbar alder. 
- egne klasser bidrar til å holde jentene i idretten
-	for	høy	terskel	for	å	komme	til	NC-finale	for	K18
- Likestilling med guttene som har separate M18 og M19

Vi opplever at Olympiatoppen støtter argumentet om at de 18 og 19 bør konkurrere i separate klasser. 

Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.

6.6 Gjennomføring av NM Mix stafett
Forslaget er reist av Nord-Trøndelag SSK og lyder som følger:
Nord-Trøndelag skiskytterkrets ber forbundet vurdere alternative måter å sette opp antall etapper, klassedeling, 
eller	andre	øvelser	som	gir	flere	mulighet	til	å	gå	renn	den	dagen	det	arrangeres	nm	mix-stafett.

Begrunnelse:
NM mix-stafett består av 3 etapper, med en dameløper og 2 herreløpere. Dette fører gjerne til at mange løpere ikke 
får	gå	renn	den	ene	dagen	dette	arrangementet	gjennomføres	i	ei	helg	med	flere	individuelle	renn.	
Mix-stafett er et positivt element i skiskyting. 
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Noen	har	reist	langt	for	å	delta	på	renn.	Det	bør	være	et	mål	ha	et	bredest	mulig	tilbud	til	flest	mulig.	også	når	det	
gjennomføres nasjonale renn. 

Vi sender denne henstillingen nå i forberedelsen til forbundstinget/vårmøtet i fall det er noe som må diskuteres 
der. Forbundet velger selv hvilket forum dette drøftes i, men vi ønsker at vurderingen gjøres og at det kan få betyd-
ning for neste runde med terminlistefastsetting for nasjonale renn.

Styrets forslag til vedtak:
Saken oversendes det nye styret for behandling.

SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT 

Styrets forslag til vedtak:
Dagens ordning og satser opprettholdes

SAK 8 LANGTIDSPLAN 2018-22 MED ØKONOMISK PROGNOSE

Styret legger frem ny langtidsplan for perioden 2018-22. Langtidsplanen for
2018-22har blitt til etter en omfattende prosess i hele organisasjonen, der forbundets nye utviklingstrapp har en 
sentral rolle i toppidrettsarbeidet og bredde- og rekrutteringsarbeidet i forbundets strategi for den neste 4 års peri-
oden. Styret setter stor pris på gode innspill og kommentarer på langtidsplanen i høringsrunden som ble gjennom-
ført i desember og januar i år. 

Planen	setter	tydelig	fokus	på	kjerneområdene	for	hva	som	skal	prioriteres	de	neste	fire	årene	for	at	vi	i	fremtiden	
skal fortsette den positive utviklingen i norsk skiskyting.

Den nye langtidsplanen har endret struktur. Planen har et mer overordnet fokus på mål og strategi, der alle hoved-
mål er oppsummert på en side. Tiltak er tatt bort. Tiltak har i realiteten vært handlingsplaner som administrasjo-
nen vil utarbeide på årlig basis og rapportere på fremdrift til styre i henhold til mål og strategi i Langtidsplanen.

Forslag til ny langtidsplan med økonomisk prognose ligger vedlagt. 

Styrets forslag til vedtak:
Nylangtidsplan for 2018-22 godkjennes. Økonomisk prognose tas til etterretning.

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. For-
bundsstyret legger fram innstilling på valg av ny valgkomité. 

Valgkomiteen takker for oppdraget som har bydd på utfordringer, men som vi har utført etter beste evne. Vi har 
prøvd å gjøre et grundig arbeid både blant sittende styre, organisasjonen og ansatte. Det er naturlig nok arbeidet 
omkring forbundsstyret som har vært hovedsaken. 

• Innstillingen tilfredsstiller lovens krav til kjønnsfordeling, valgbarhet og rangering.
• Alle kandidater er forespurt og villige. 
• Innstillingen er enstemmig
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• Alle innstilte er informert om eget kandidatur. Nåværende tillitsvalgte som ikke er  med i innstillingen er informert. 
Forslagsstillere er informert om status til deres  kandidat(-er).

Valgkomiteen vil være representert på Forbundstinget, og presentere innstillingen.

10.1 Forbundsstyret:
President:    Erlend Slokvik (gjenvalg) 
Visepresident organisasjon:  Heidi Skaug (gjenvalg)
Visepresident sport:  Gjermund Hol (gjenvalg)        
Medlem:    Arne Horten (gjenvalg)   
Medlem:                                 Lisbeth Gederaas (gjenvalg)   
Medlem:    Tore Rynning-Nilsen (ny)
Medlem:    Bjørn Jonsson (ny)
1. varamedlem:   Bjørn Tore Årevik (ny)
2. varamedlem:   Trine Besseberg (ny)

10.2 Kontrollkomité
Leder           Ole Martin Norderhaug (gjenvalg)
Medlem        Trude Harstad (gjenvalg)
Medlem       Bjørn Johnsen (gjenvalg)
1.varamedlem     Ellen Marie Colbjørnsen (gjenvalg)
2.varamedlem    Jon Haugan (gjenvalg)

10.3 Sanksjonsutvalg
Leder     Terje Teksum (gjenvalg)    
Nestleder    Karl Gustavsen (gjenvalg)
Medlem        Ingrid Vedeler (gjenvalg)
1.varamedlem    Bernt Grimstvedt (gjenvalg)
2.varamedem    Anne Grundnes Steien (gjenvalg)

10.4 Valgkomité
Ny vedtatt sammensetting av valgkomité som er styrets innstilling dersom styrets forslag i tingsak 6.1 ble vedtatt 
av tinget:

Leder:     Jorunn Åsfrid Røyrvik (ny)
Medlem:    Marion Rønning Huber (ny)
Medlem:	 	 	 	 Torfinn	Løland	(gjenvalg)
Varamedlem:    Arne Rasmussen (gjenvalg)

Nåværende sammensetting av valgkomite som er styrets innstilling dersom styrets forslag i tingsak 6.1 falt:

Leder:     Jorunn Åsfrid Røyrvik (ny)
Medlem:     Marion Rønning Huber (ny)
Medlem:		 	 	 	 Torfinn	Løland	(ny	som	medlem)	
Medlem:     Arne Rasmussen (gjenvalg)
Medlem:     Roar Wærnes(ny)
Varamedlem:     Eva Lillebakken(ny)
Varamedlem:     Sidsel Moholdt (gjenvalg)
Varamedlem:     Monica Halsteinslid(gjenvalg)
Varamedlem:     Gunnar Nossum (gjenvalg)
Varamedlem:     Bjørn Otto Rørvik (gjenvalg)
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Vedlegg 1: NSSF Sanksjonsreglement

Sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund
Vedtatt av styret i Norges Skiskytterforbund 23. august 2017, med hjemmel i NIFs lov § 11-2.

§1 Virkeområde mv.
(1) Dette sanksjonsreglementet gjelder for saker som behandles av sanksjonsutvalget i NSSF.  
 Sanksjonsutvalget skal iht. NSSFs lov § 21-3: 

a) Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement og  
 NSSFs etiske retningslinjer. 
b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser, med nasjonale   
 konkurranser menes nasjonale renn og øvrige renn jamfør § 1.5.1.1. i det nasjonale  
 konkurransereglementet.  

(2) Straffesaker etter NIFs lov behandles av NIFs domsutvalg.  

(3) Sanksjonsreglementet gjelder for: 
a) NSSF, NSSFs organisasjonsledd og deres medlemmer.   
b) utøvere som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet   
 organisert av NSSF eller NSSFs organisasjonsledd. 
c) utøvere som representerer NSSF eller NSSFs organisasjonsledd på konkurranser  eller  
 organisert trening.  
d) trenere, lagleder, leder, teknisk delegert, funksjonær, helsepersonell eller annen person  
 som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår NSSF eller NSSFs organisasjonsledd eller 
 på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet.  
e) person som har forpliktet seg til å følge NSSFs eller NSSFs organisasjonsledds regler  
 eller vedtak, herunder konkurransereglene, sanksjonsreglementet eller Idrettens 
 barneidrettsbestemmelser. 
  

§ 2 Rett til å anmelde og anke til sanksjonsutvalget 
(1) Enkeltmedlem eller org. ledd knyttet til NSSF kan anmelde overtredelser jf. § 1 (1) bokstav  a). 

(2) Enkeltmedlem eller org. ledd knyttet til NSSF som er omfattet av en avgjørelse truffet av   
 rennjuryen, kan påanke avgjørelsen til Sanksjonsutvalget. Jf. § 1 (1) bokstav b). 

(3)	 Når	Sanksjonsutvalget	finner	grunn	til	det,	kan	utvalget	selv	ta	opp	forhold	til	behandling.		

§ 3 Sanksjonerbare overtredelser 
(1) Sanksjon etter dette reglement kan ilegges dersom en person eller organisasjonsledd, jf. § 1 (3):  

a) bryter NSSFs eller NSSFs organisasjonsledds regler eller vedtak, herunder NSSFs vedtatte 
 konkurransereglement og NSSFs etiske retningslinjer.
b) bryter Idrettens barneidrettsbestemmelser  
c) ikke håndhever eller respekterer avgjørelser avsagt med hjemmel i dette  reglementet. 
d) opptrer uredelig eller uhøvisk eller i strid med alminnelig god oppførsel 
e) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket,   
 suspendert eller ekskludert organisasjonsledd eller medlem av organisasjonsledd  
 tilsluttet NSSF. 
f) eller på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens  
 anseelse.  

§ 4 Skyld, forsøk og medvirkning 

(1) For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet. 

(2) Medvirkning rammes.  

(3) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere. 
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§ 5 Sanksjoner  
Sanksjoner som kan anvendes er:

(a) Irettesettelse 
(b) Bot oppad begrenset til kr 5000,- pr person og kr 25 000,- pr org. ledd 
(c) Tap av plassering/resultat/sammenlagtpoeng.  

        (d)  Utelukkelse jf. NIFs lov §11-7 bokstav e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et 
    bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelsen kan begrenses til  
   deltakelse i konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis    
   sones i terminfestet konkurransesesong. 

§ 6 Frist for anmeldelse 
Anmeldelsen må sendes skriftlig til Sanksjonsutvalget innen 14 dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt 
kjent med forholdet. En anmeldelse som er fremsatt etter at fristen er utløpt, skal avvises med mindre Sanksjon-
sutvalget	finner	at	oversittelsen	ikke	bør	legges	den	anmeldende	part	til	last	eller	det	av	særlige	grunner	finnes	
rimelig at anmeldelsen likevel blir behandlet.

§ 7 Frist for anke
En anke over rennjuryens avgjørelse må sendes skriftlig til Sanksjonsutvalget innen 14 dager etter at den berørte 
ble eller burde ha blitt kjent med avgjørelsen fra rennjuryen. En anke som er fremsatt etter at fristen er utløpt, skal 
avvises	med	mindre	Sanksjonsutvalget	finner	at	oversittelsen	ikke	bør	legges	den	ankende	part	til	last	eller	det	av	
særlige	grunner	finnes	rimelig	at	anken	likevel	blir	behandlet.
§ 8 Avvisning av anmeldelser 
Sanksjonsutvalget kan avvise en anmeldelse i følgende tilfeller:  
(1) Der det åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold 

(2) Der det påståtte sanksjonerbare forholdet er av en helt uvesentlig karakter 

(3) Der den er fremsatt av andre enn den som er anmeldelsesberettiget etter kapittel 5 i  
 dette reglement.  

§ 9 Saksbehandling 
(1) Når sanksjonsutvalget har mottatt en anmeldelse/anke skal den sendes snarest mulig til den/de
 saken gjelder, som gis en svarfrist på minst 21 dager til å komme med sine  bemerkninger til  
 anmeldelsen/anken. Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli  
 avgjort på grunnlag av anmeldelsen/anken dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen. 
(2) Enhver sak skal undergis en forsvarlig behandling, og avgjøres så raskt som mulig. Enhver  part har 
	 rett	til	å	kreve	muntlig	forhandling	med	mindre	Sanksjonsutvalget	enstemmig	finner	at	dette	ikke	er	 
 nødvendig. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, kan legges  
 til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme den  saken gjelder til gode. 
(3) Ingen i Sanksjonsutvalget kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom   
 det foreligger særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet. 
(4) Avgjørelser skal begrunnes. 
(5) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes partene. Samtidig skal  underretning  
 gis om at avgjørelsen er endelig og ikke kan påankes.  
(6) Sanksjonen trer i kraft fra den dato Sanksjonsutvalget fattet avgjørelsen, med mindre  
 sanksjonsutvalget bestemmer noe annet
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Vedlegg 2: NSSF Langtidsplan 2018-22 med økonomisk prognose

NSSFS LANGTIDSPLAN 2018-22
M/ØKONOMISK PROGNOSE

3. JUNI 2018
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Innledning 
Norges	Skiskytterforbund	har	lagt	bak	seg	fire	innholdsrike	år,	med	stor	sportslig	suksess.	Forbundet	har	flere	
flotte	profiler	der	majoriteten	har	vært	med	gjennom	mange	sesonger,	samtidig	som	vi	opplever	at	nye	profiler	
etablerer seg i toppen av internasjonal skiskyting både på kvinne- og herresiden. 

VM i Oslo i 2016 var et av høydepunktene i forrige langtidsplan 2014-18. Ett av målene med VM på hjemmebane 
var å skape en folkefest i Holmenkollen og i Oslo sentrum. Dette var et viktig mål både i respekt for utøverne våre, 
men også for synliggjøring av idretten vår og rekruttering av nye skiskyttere som en mer langsiktig faktor.
I forbindelse med VM i Oslo ble prosjekt «Spenning i sikte» startet. Skiskytterforbundet med prosjektleder Tora 
Berger i spissen, har i prosjektperioden vært over hele Norge med events i sentrum med morsomme øvelser som 
laserskyting og smøretips. I tillegg ble det gjennomført skiskytterfaglige møter og treninger med lokal klubb på 
stedet.

Med langtidsplanen for 2014-18 i fokus, har vi jobbet strategisk og målrettet med våre kjerneområder. Resultatene 
er godt beskrevet i årsrapportene for 2016/17 og 2017/18 sesongene.

Med langtidsplanen for 2018-22 står vi ovenfor en stor omstilling i Norges Skiskytterforbund. På det sportslige 
planet	avslutter	tidenes	skiskytterlegende,	Ole	Einar	Bjørndalen,	sin	karriere.	En	annen	stor	profil	de	siste	12	
årene, Emil Hegle Svendsen, har også valgt andre planer for fremtiden. Vi er ydmyke og utrolig takknemlige for 
alle prestasjoner, stolte øyeblikk og utviklingen av idretten vår som har funnet sted med og av disse to løperne.

På det skiskytterfaglige har vi brukt to år på å utvikle en ny utviklingstrapp for skiskyting som lanseres i 2018. 
Utviklingstrappen er jobbet frem gjennom en omfattende prosess i hele organisasjonen, og skal være forbundets 
samlende	skiskytterfilosofi	fremover,	med	utøveren	i	sentrum.	Utviklingstrappen	er	sterkt	representert	i	langtid-
splanen innen de relevante kjerneområdene.

Vi	mener	langtidsplanen	er	konkret	og	målbar,	og	skal	være	forpliktende	for	hele	organisasjonen	den	neste	fireår-
sperioden. Gjennom vår visjon, våre verdier og hovedsatsingsområder skal vi være offensive og utvikle skiskyting 
inn i fremtiden.

Vi ser fram til et godt samarbeid med hele organisasjonen og alle organisasjonsledd i forbundet med implement-
eringen og realiseringen av langtidsplanen.

Lykke til med arbeidet!

Erlend Slokvik     Rakel Rauntun
President     Generalsekretær
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Formål 
Norges Skiskytterforbunds formål skal være førende for oppsatte mål, det skal prege innsatsområdene og gjen-
speiles i organisasjonens verdisett. Norges Skiskytterforbund skal ivareta hele organisasjonens interesser og til 
enhver tid søke utvikling forankret i dette formålet.  

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

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

Skiskyting – den mest attraktive idretten!

Verdier
Norsk skiskyting skal bygge på norsk idretts verdigrunnlag som framkommer i vår formålsparagraf. Ut fra norsk 
idretts verdigrunnlag, skal Norges Skiskytterforbund forankre arbeidet innen alle områder gjennom følgende ver-
dier:

BEGEISTRENDE Skiskyting skal begeistre utøvere, foresatte, ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og  
   publikum gjennom gode opplevelser og spennende trenings- og konkurranseformer. 
   Dette skal synliggjøres under trening, på konkurransearenaen og foran tv-skjermen. 

SAMLENDE   Åpenhet og ærlighet skal være grunnleggende forutsetninger for godt samhold og  
   fellesskap i alle organisasjonsledd. Skiskyting skal være en idrett som involverer hele  
   familien, både i by og bygd.

NYTENKENDE Skiskyting preges av utvikling og nytenking. Implementering av ny utviklingstrapp skal gi 
   gode mestringsopplevelser og utvikling for alle. Vi skal være offensive, ambisiøse og  
   nytenkende i hele organisasjonen.

Etikk 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett basert på de etiske 
kjerneverdier og et grunnleggende samfunnsansvar. Dette arbeidet baseres på følgende forutsetninger:
• Nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og  

funksjonshemming.
• Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig standpunkt mot doping.
• NSSFs etiske retningslinjer skal forankres i alle ledd i organisasjonen. 

Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen
Norges Skiskytterforbund følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett og retningslinjer for 
ungdomsidrett.

Vi	implementerer	målsetninger	fra	idrettspolitisk	plan.	For	kommende	fireårsperiode	vil	dette	spesielt	omhandle	
økonomi som barriere for deltakelse i idrett, og nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. 

Overfor skiskyttertinget er det NSSFs styre som har det hele og fulle ansvar for at langtidsplan 2018-22 gjennom-
føres. 
 
Overfor forbundsstyret er det generalsekretærs ansvar å sørge for at målene i langtidsplanen oppnås i planperi-
oden. Generalsekretæren lager sin handlingsplan i samarbeid med administrasjonen, med jevnlig rapportering av 
status til styret. 

Andre organisasjonsledd, herunder kretser og klubber, samt komiteer og utvalg, kan bli bedt om å ta ansvar for 
gjennomføring.  
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Hovedsatsingsområde for perioden 2018-22

1. Toppidrett

Norge skal være verdens ledende skiskytternasjon.

2. Rekruttering og skiskytteraktivitet

Norges skiskytterforbund skal i perioden implementere kunnskapen fra utviklingstrappa i organisasjo-
nen. Gjennom å spre kunnskapen fra utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, foreldre og ledere skal vi 
skape	et	felles	språk	og	en	felles	treningsfilosofi	for	utvikling	av	unge	skiskyttere.	
Utviklingstrappa skal virke “samlende” i organisasjonen og styrke samarbeidet både innad i trening-
smiljø og mellom treningsmiljø.

3. Utdanning og kompetanse 

NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, med fokus på utdanning av trenere.

4. Anlegg

I løpet av perioden skal teknisk standard og infrastruktur på skiskytteranlegg i Norge heves. Utvikle 
anlegg i by-nære strøk.

5. Arrangement

NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige og attraktive arrangement.

6. Marked, kommunikasjon og økonomi

Norges Skiskytterforbund skal være Norges mest attraktive samarbeidspartner for nasjonalt og inter-
nasjonalt næringsliv og nasjonale mediehus.

7. Samfunnsansvar og samhandling

NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, gjennom 
godt holdningsarbeid og aktiv deltakelse.
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1. TOPPIDRETT

Hovedmål 2018-22:
Norge skal være verdens ledende skiskytternasjon.

Elitelandslag
Mål: Vi skal være blant de to beste nasjonene i verdenscupen sammenlagt, og beste nasjon på  
 medaljestatistikken i mesterskap. 
Strategi:	 Øke	prestasjonsnivået	gjennom	en	sterk	og	tydelig	treningsfilosofi	og	ved	å	være	i	front	 
 internasjonalt på utvikling av metode og utstyr. 

Rekrutterings- og juniorlandslag
Mål: Vi skal ha utøvere som oppnår pallplasseringer i IBU Cup, EM og medalje i VM for junior (20-21).
Strategi:	 Sørge	for	optimal	opplæring	og	progressiv	utvikling	av	løpere	gjennom	tydelig	treningsfilosofi,	 
 og et spesielt fokus for overgangen junior og senior. Løpere i ungdomsklassen gis matching  
 på internasjonalt nivå.

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

Kraftsenter
Mål: Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale kraftsenteret på Lillehammer, samt der vi har  
 majoriteten av landslagsløpere boende. Dette må være steder med tilgjengelig trenings-  
 og testfasiliteter.
Strategi: Sikre våre utøvere på landslag best mulig tilgang på treningsfasiliteter, treningsmiljø,  
 treneroppfølging, fysikalsk- og medisinsk oppfølging samt muligheter for å kombinere idrett og  
 utdanning. Trenerressurser fra NSSF skal tilby sin kompetanse også utover landslagsløperne.  
 Tiltak utarbeides i handlingsplanen

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

Hovedmål 2018-22: 
Norges skiskytterforbund skal i perioden implementere kunnskapen fra utviklingstrappa i organisasjonen. Gjen-
nom å spre kunnskapen fra utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, foreldre og ledere skal vi skape et felles språk 
og en felles treningsfilosofi for utvikling av unge skiskyttere. 

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

 

Aktive skiskyttere
Mål:  Hele organisasjonen skal arbeide aktivt med rekruttering, og ivareta utøverne våre på en best  
 mulig måte.
Strategi:		 Inngangen	til	skiskytteridretten	er	skiskytterskolen.	Alle	skiskyttere	skal	ha	tilbud	om	kvalifisert	 
 trener og alle ledd i  organisasjonen skal arbeide aktivt for gode utviklingsmiljø.
 Kartlegging av økonomiske barrierer i våre klubber. 
 Utvikle lokale lavterskeltilbud innen trening og konkurranse for nye skiskyttere 

Syns– og bevegelseshemmede
Mål: NSSF skal sammen med NSF drive aktiv nyrekruttering.
Strategi:  Arrangere årlige miljøsamlinger, samt en sommerskiskole for syns- og bevegelseshemmede.
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Young Star 15- 16 år
Mål: Flere og bedre skiskyttere, med mål om økt motivasjon til å fortsette med idretten i den kritiske 
 frafallsperioden.
Strategi:  To årlige samlinger i krets/region. TV sendt Young Star renn for 15-16 åringer.

Videregående skoler
Mål: I samarbeid med offentlige og private skoler med spesialisering i skiskyting, sørge for å gi et godt  
 treningstilbud for aldersgruppen 17-19 år.
Strategi: Samarbeidet mellom NSSF og vgs/NTG reguleres av en avtale som beskriver ansvarsfordeling,  
 forpliktelser og samarbeidsområder. Det skal igangsettes et pilotprosjekt for valg av yrkesfaglig  
 studieretning og idrettsfag. Årlig trenermøte for landslagstrenere, vgs/NTG trenere, team  
 og kretstrenere.

Kretslag/team
Mål:  Lokalt utviklingsmiljø for utøvere. Gi et treningstilbud til skiskyttere som ønsker å kombinere  
 skole/studier og satsing på skiskyting. Lage gode treningsgrupper for utøverne. 
Strategi: Kretslag/Team eies og driftes med lokalt eierskap og forankring, Kretslag og Team skal være et   
 sportslig supplement til aktivitet i klubb. Alle kretser skal ha et tilbud til satsende utøvere. Årlig  
 trenermøtefor landslagstrenere, vgs/NTG trenere, team og kretstrenere.

Universitet/Høyskole
Mål:  Søke kompetanse hos utdanningsinstitusjoner og ha et aktivt samarbeid om idrett og utdanning.
Strategi: Samarbeid som sikrer mulighet til å kombinere idrett og utdanning og samarbeid om  
 trenerutdanning. 

3. UTDANNING OG KOMPETANSE

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

Aktivitetslederkurs
(fellesidrettslig kurs)

Innføringskurs
Trener 1 

Trener 2 Trener 3 Topptrener 2

Aktiv start FUN-
dament

Skiskytterskole
Lære å trene

Trene for å 
trene

Lære å 
konkurrere

Trene for å 
konkurrere

Trene for å 
vinne

SKISKYTING

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

Trenerutdanning
Mål:		 Alle	skiskyttere	skal	ha	tilbud	om	kvalifisert	trener.	NSSFs	opplærings-	og	utdanningsmateriell	skal	 
 revideres i henhold til ny trenerstige i norskidrett, samt være forankret i NSSF Utviklingstrapp.
 Trenerkursene skal inneholde: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett og  
 retningslinjer for ungdomsidrett. Kunnskap om nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep  
 og antidoping.
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Strategi: Det skal utdannes minst:
 200  Innføringskurs hvert år i perioden- klubb
 100  T1 trenere hvert år i perioden – Klubb/krets
 100 T2 trenere hvert år i perioden – krets/skoler og NSSF
 5-7       T3 trenere hvert 2. år NSSF/NIF
 2-5 Topptrener 2 i perioden – OLT/NTNU
	 Jobbe	for	å	få	flere	kvinner	til	å	ta	trenerutdanning	på	alle	nivå

Utdanningsansvarlig i krets
Mål:  Heve trenerkompetansen i alle skiskytterklubber i Norge
Strategi:  Planlegge og gjennomføre trenerkurs i klubber og krets, samt et årlig trenerforum for alle trenere  
 i kretsen. NSSF oppretter et instruktørkorps som samarbeider med en utdanningsansvarlig i hvert  
 kretsstyre.
 

TD - utdanning 
Mål: Alle skiskytterkonkurranser skal arrangeres i henhold til NSSFs konkurranseregelverk og ivareta  
 sikkerhetsbestemmelsene for skytevåpen.
Strategi:  Alle som blir oppnevnt til TD på skiskytterrenn skal være skolert i forhold til rennet de er blitt  
 tildelt. NSSF skal ha en utviklingstrapp for TD1, TD2, IR og internasjonal TD.

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

Antidopingarbeid:
Mål: Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig  
 standpunkt mot doping.
Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping i alle ledd i organisasjonen, samt sikre at utøvere, ledere  
 og klubber gjennomfører kompetansehevende tiltak for å sikre et nødvendig kunnskapsnivå.

4. ANLEGG
 
Hovedmål 2018-22: 
I løpet av perioden skal teknisk standardog infrastruktur på skiskytteranlegg i Norge heves. Utvikle anlegg i by-
nære strøk.

Internasjonale anlegg
Mål:  I Norge skal det være ett nasjonalanlegg for skiskyting, Holmenkollen.
 Minst to anlegg skal tilfredsstille kravene til B-lisens fra IBU.
Strategi: Vi skal følge tett utviklingen av internasjonale og nasjonale ski- og skiskytteranlegg.

Nasjonale anlegg
Mål: Innen 2022 skal minst 20 anlegg ha nasjonal C-lisens for å kunne arrangere nasjonale arrangement
Strategi: Anlegg må søke om å få tildelt C-lisens, samt delta i prosjektet om en standard arena og løypekart  
 for alle nasjonale C-lisens anlegg. 



25

Norges Skiskytterforbunds hovedsaksdokument 2018

 

Etablering av nye / oppgraderte anlegg
Mål:  Innen 2022 skal det bygges / oppgraderes minst 10 anlegg. Anlegg i by-nære strøk, rulleskianlegg  
 og mindre anlegg skal prioriteres. 
Strategi: Det skal være to-tre sentrale anleggsrådgivere som NSSF fordeler oppdragene på. 

Anleggsveileder skytebane
Mål:	 Lage	en	anleggsveileder	for	skytebane	og	herunder	sette	fokus	på	bærekraftig	miljøprofil	på	våre	 
 anlegg med spesielt fokus på oppsamling av bly.
Strategi: Inngå et samarbeid Klima og Miljødepartementet, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og  
 Fiskerforbund og Norges Skytterforbund om dette prosjektet. 

Snø
Mål:                 NSSF skal ha kunnskap om snø for å sikre god gjennomføring av treninger ogkonkurranser.
Strategi: NSSF skal være aktiv i å søke kunnskap og delta i forum og prosjekter som ser på løsninger for  
 lagring, produksjon og konservering av snø gjennom deltakelse i, og oppfølging av  
 Snow for the Future og andre prosjekter.

5. ARRANGEMENT

Hovedmål 2018-22: 
NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige og attraktive arrangement.

Internasjonale arrangement
Mål:  NSSF skal være ledende på å utvikle arrangement på et høyt internasjonalt nivå.

World Cup
Strategi: NSSF profesjonaliserer World Cup i Holmenkollen ved at ett arrangørselskap står ansvarlig for 
 planlegging og gjennomføring.

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

Nasjonale arrangement 
Mål: NSSF skal ha gode sportslige arrangement på et godt teknisk nivå. 
Strategi: Gjennom årlige arrangørkonferanser og kurs skal vi heve kompetansen på arrangements- 
 gjennomføringen. Vi skal være proaktive på å utvikle våre nasjonale arrangement, og vurdere  
 nye arrangementsprosjekter i norsk idrett.

 
Lokale/regionale arrangement
Mål:	 Gi	et	godt	renntilbud	til	de	yngste	medlemmene	gjennom	flere	lokale/regionale	arrangement.	
Strategi:	 Motivere	små	klubber	til	å	arrangere	flere	renn,	også	i	ukedagene	og	ved	å	øke	arrangør- 
 kompetansen ut i organisasjonen.
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6. MARKED, KOMMUNIKASJON OG ØKONOMI

Hovedmål 2018-22: 
Norges Skiskytterforbund skal være norsk idretts mest attraktive samarbeidspartner

Profil og omdømme
Mål:		 Skiskyting	skal	være	Norges	mest	populære	vinteridrett	og	profilene	i	skiskyting	blant	de	mest	 
	 attraktive	profilene	i	Norge.	
Strategi:  Begeistre det norske folk med gode sportslige opplevelser og attraktive arrangementer. Skape  
 utøvere som inspirerer, er positive ambassadører for idretten,og som forstår sin rolle. 

Marked
Mål:  NSSF skal være norsk idretts mest attraktive samarbeidspartner
Strategi:  Gjennom aktivering tilpasset partneres behov skal vi levere et produkt som skaper stolthet og  
 måloppnåelse hos alle våre partnere. 

Kommunikasjon
Mål:	 Styrke	omdømmet	til	skiskyting	og	skape	sterke	utøverprofiler	som	skal	lede	til	mer	synlighet	for	 
 idretten vår.
Strategi: Planmessig, proaktiv og åpen kommunikasjon internt og eksternt.
Økonomi: 
Mål: NSSF skal ha en sunn økonomi preget av nøkternhet, stabile og forutsigbare inntekter, god 
 kostnadskontroll og solid egenkapital.
Strategi: Målrettet jobbing med langsiktige samarbeidspartnere, egne arrangement og politiske beslutnings -  
 takere, samt sørge for en optimalisering av toppidrettssatsningen for å sikre forutsigbarhet i  
 inntekts- og kostnadsnivå. 

7. SAMFUNNSANSVAR OG SAMHANDLING

Hovedmål 2018-22: 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, gjennom styrking 
av kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid og aktiv deltakelse.

Antidopingarbeid:
Mål: Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig  
 standpunkt mot doping.
Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping og være pådrivere i det internasjonale arbeidet for et  
 konsekvent og forpliktende system for håndtering av dopingsaker. Sikre at aktive og ledere i alle  
 organisasjonsledd gjennomfører kompetansehevende tiltak for å sikre et nødvendig kunnskapsnivå.

Organisasjon og etikk: 
Mål: NSSF skal implementere sitt verdi- og etikkarbeid overfor alle ledd i organisasjonen, og skal jobbe  
 for å få alle med.
Strategi: Aktiv bruk av etiske veiledere og verdiskapende prosjekter. Økt fokus på organisasjonsutvikling og 
 prosjekter for klubber og kretser på områder som kostnadsreduserende tiltak for utøvere og foreldre.
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Politikk og (inter)nasjonal samhandling:
Mål: NSSF skal arbeide for at (skiskytter)idretten skal være åpen, inkluderende og verdiskapende  
 nasjonalt og internasjonalt.
Strategi: Delta aktivt på den idrettspolitiske arenaen nasjonalt og internasjonalt, gjennom delaktighet i  
 utvalg og komiteer. NSSF sentralt er ansvarlige for en åpen og effektiv kommunikasjon med  
 øvrige organisasjonsledd.

Likestilling i skiskyting
Mål: Vi skal styrke kjønnsbalansen blant trenere og ledere i norsk skiskyting.
Strategi: Vi skal arbeide aktivt med å engasjere og øke andel kvinnelige trenere og ledere i organisasjonen.
 Vi skal arbeide aktivt for en trygg skiskytteridrett for utøvere, trenere, ledere og ansatte. En trygg  
idrett forutsetter likestilling.
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ØKONOMISK PROGNOSE NSSF 2018-2022 

Budsjett Prognose Prognose Prognose Prognose

 2018 2019 2020 2021 2022

Sponsorer/samarbeidsp. -47 735 320 -48 000 000 -50 000 000 -51 000 000 -52 000 000

Tilskudd NIF/OLT/IBU -17 079 733 -15 800 000 -16 000 000 -16 200 000 -16 600 000

Andre inntekter -9 445 000 -6 700 000 -7 000 000 -7 500 000 -7 500 000

Sum inntekter -74 260 053 -70 500 000 -73 000 000 -74 700 000 -76 100 000

      

Diverse kostnader 808 160 850 000 900 000 950 000 1 000 000

Markedskostnader 9 446 038 8 450 000 8 500 000 8 550 000 8 600 000

Administrasjon 6 991 123 7 000 000 7 100 000 7 200 000 7 300 000

Løpere Servicetjenester 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000

Utvikling - utdanning 8 421 127 8 500 000 8 700 000 8 900 000 9 100 000

Holmenkollen 9 164 147 9 250 000 9 300 000 9 350 000 9 400 000

Egne arrangement 3 178 750 3 250 000 3 300 000 3 350 000 3 400 000

Integrering 3 765 000 1 000 000 1 050 000 1 100 000 1 150 000

Tillitsvalgte 1 672 070 1 700 000 1 750 000 1 800 000 1 850 000

Toppidrett 30 860 529 30 000 000 30 500 000 31 500 000 32 000 000

Sum kostnader 76 356 944 72 050 000 73 150 000 74 750 000 75 850 000

      

Driftsunderskudd/overskudd(-) 2 096 891 1 550 000 150 000 50 000 -250 000

      

Renter/valutajusteringer -470 000 -470 000 -470 000 -470 000 -470 000

      

Årsresultat 1 626 891 1 080 000 -320 000 -420 000 -720 000

      

%-vis toppidrett 40,4 41,6 41,7 42,1 42,2
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Vedlegg 3: Originaler av innsendte tingforslag fra organisasjonen

Til Norges Skiskytterforbund.

Kretstinget Oslo 23.april 2018 i Oslo og Akershus Skiskytterkrets vedtok å fremme følgende forslag til behandling 
på NSSFs Ting 2018:

Forslag: Prøveordningen om sammenslåing av K18 og K18 termineres. K18 og K19 konkurrerer i hver sine klasser 
fra sesongen 2018/19.

Vi ønsker å fremheve følgende argumenter:
- tøff overgang å bli junior. 18 år er en sårbar alder for jenter, og felles klasse med 19-åringene er «unfair play». 
   Det kan også skape grobunn for stress og uønsket press i en sårbar alder. 
- egne klasser bidrar til å holde jentene i idretten
-	for	høy	terskel	for	å	komme	til	NC-finale	for	K18
- Likestilling med guttene som har separate M18 og M19

Vi opplever at Olympiatoppen støtter argumentet om at de 18 og 19 bør konkurrere i separate klasser. 

 
 
 
Oslo og Akershus Skiskytterkrets (OASSK)
Mobil 905 25 905 

v/ Ninni T Jonsson
Kretsleder
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NM mix-stafett består av 3 etapper, med en dameløper og 2 herreløpere. Dette fører gjerne til at mange løpere ikke 
får	gå	renn	den	ene	dagen	dette	arrangementet	gjennomføres	i	ei	helg	med	flere	individuelle	renn.	
Mix-stafett er et positivt element i skiskyting. 

Noen	har	reist	langt	for	å	delta	på	renn.	Det	bør	være	et	mål	ha	et	bredest	mulig	tilbud	til	flest	mulig.	også	når	det	
gjennomføres nasjonale renn. 

Nord-Trøndelag skiskytterkrets ber forbundet vurdere alternative måter å sette opp antall etapper, klassedeling, 
eller	andre	øvelser	som	gir	flere	mulighet	til	å	gå	renn	den	dagen	det	arrangeres	nm	mix-stafett.

Vi sender denne henstillingen nå i forberedelsen til forbundstinget/vårmøtet i fall det er noe som må diskuteres 
der. Forbundet velger selv hvilket forum dette drøftes i , men vi ønsker at vurderingen gjøres og at det kan få betyd-
ning for neste runde med terminlistefastsetting for nasjonale renn.
 

Geir Aspenes
ntssk
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Vedlegg 4: Årsrapport 2016/17 og 2017/18


