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2  •  Innledning

NORGES SKISKYTTERFORBUND har de siste ting- 
periodene hatt stor idrettslig suksess, fra gode profiler 
på elitenivå og fra en organisasjon som har gjort klare 
prioriteringer. Vi opplever en økende rekruttering til 
idretten vår fordi alle ser viktigheten av å tenke og 
handle helhetlig. 

Langtidsplanen for 2010 – 2014 har hatt fokus på 
helhetstenkningen i forhold til toppidrett, bredde - 
rekruttering, utdanning og kompetanse, anlegg, 
arrangement og organisasjon. Planen har hele tiden 
vært førende for det arbeidet som er prioritert. 

Den nye langtidsplanen for 2014 – 2018 har blitt til 
etter en omfattende prosess i hele organisasjonen. 
Ledermøte i Molde 2013 var viktig i dette arbeidet, 
da organisasjonen her pekte på satsingsområder som 
burde prioriteres. Disse signalene, samt en høring i 
organisasjonen har bidratt til det resultatet som i dag 
foreligger. 

Vi mener langtidsplanen er konkret og målbar. Det 
betyr at denne planen vil være forpliktende i den neste 
planperioden for hele organisasjonen. 
Gjennom våre verdier 

BEGEISTRENDE – SAMLENDE – NYTENKENDE 

og hovedsatsing for perioden 2014 – 2018, viser vi at 
vi setter store krav og forventninger til hele organisa-
sjonen. Dette skal oppnås ved inkludering på alle nivå 
innen innsatsområdene. 

Vi ser fram til god oppfølging av langtidsplanen fra 
alle ledd innen Norges Skiskytterforbund, med klare 
prioriteringer, medansvar og mål om fortsatt positiv 
utvikling for Norsk Skiskyting i perioden 2014 – 2018.
 

 Tore Bøygard  Rakel Rauntun
 President  Generalsekretær

INNLEDNING



Innledning  •  3



4  •  Innledning

Formål 
Norges Skiskytterforbunds formål skal være førende 
for oppsatte mål, det skal prege innsatsområdene 
og gjenspeiles i organisasjonens verdisett. Norges 
Skiskytterforbund skal ivareta hele organisasjonens 
interesser og til en hver 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 vinteridretten! 

Verdier 
Norsk skiskyting skal bygge på norsk idretts verdi- 
grunnlag som framkommer i vår formålsparagraf. Ut 
fra norsk idretts verdigrunnlag, skal Norges Skiskyt-
terforbund forankre arbeidet innen alle områder 
gjennom følgende verdier: 

  Skiskyting skal begeistre utøvere, 
ansatte, frivillige, samarbeidspart-
nere og publikum gjennom gode 
opplevelser og spennende konkur-
ranseformer. Dette skal synlig- 
gjøres under trening, på konkurran-
searenaen og foran TV-skjermen. 

  

  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. 

  
 

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. 

Etikk 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorien-
tert aktør i norsk og internasjonal idrett basert på de 
etiske kjerneverdier og et grunnleggende samfunnsan-
svar. 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 stand-
punkt mot doping. 

BEGEISTRENDE

SAMLENDE

NYTENKENDE
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• Forankre NSSF sine etiske retningslinjer i alle 
ledd i organisasjonen. 

Rolle- og ansvarsfordeling i 
organisasjonen 
Overfor skiskyttertinget er det NSSFs styre som har 
det hele og fulle ansvar for at langtidsplan 2014-18 
gjennomføres. 

Overfor forbundsstyret er det generalsekretærs ansvar 
å sørge for at målene i langtidsplanen oppnås i plan- 
perioden. Generalsekretær lager sin tiltaksplan med 
disponering av eget mannskap og i samarbeid med 
styret der komiteer og utvalg tar ansvar for gjennom- 
føring. På innsatsområder der andre deler av orga-

nisasjonen skal bidra, er dette konkretisert gjennom 
definering av medansvar på hvert enkelt delmål i 
planen. 

Hovedsatsingsområde 
Basert på et felles verdigrunnlag skal skiskyting være 
den mest attraktive vinteridretten i Norge. Dette skal 
skje gjennom godt samhold, toppresultater og popu-
lære konkurranseformer sommer som vinter. 

Hovedsatsingsområde for 
perioden 2014-2018: 

Norge skal være den ledende nasjon 
innenfor skiskyting. 





TOPPIDRETT
Hovedmål 2014-18

Norge skal være beste nasjon i VM på 
hjemmebane i 2016 og OL i 2018.

1



8  •  Toppidrett

For å skape måloppnåelse i perioden 
innenfor toppidrett skal følgende 
hovedtiltak prioriteres: 
• Optimalisere treningssamlinger. 
• Skolere trenere gjennom god coaching med teo-

retisk og praktisk jobbing med jevnlige treffpunkt 
på samlinger, konkurranser og trenermøter. 

• Tett samarbeid med Olympiatoppen og utnytte 
deres spisskompetanse. 

• Søke kompetanse hos andre idretter/ nasjoner i 
forhold til deres trenerarbeid gjennom samtaler 
med trenere, utøvere og observasjoner på trening 
og konkurranse. 

Elitelandslag 
MÅL: Vi skal være blant de to beste nasjonene i 
nasjonscupen sammenlagt for kvinner og menn i 
verdenscupen, og beste nasjon på medaljestatistikken 
i VM 2016 og OL 2018. 
STRATEGI: Øke prestasjonsnivået gjennom en sterk og 
tydelig treningsfilosofi og ved å være i front interna-
sjonalt på utvikling av metode og utstyr. 
TILTAK: 
a) Nyskapende på utvikling og testing på områder 
som smøring, ammunisjon, trenings- og konkurranse- 
utstyr. 
b) Optimalisere treningshverdagen både på og uten-
for samling. 

Rekrutterings- og juniorlandslag 
MÅL: Vi skal ha utøvere som oppnår pallplasseringer i 
IBU Cup og medalje i VM for junior og U-26 EM. 
STRATEGI: Sørge for optimal opplæring og progressiv 
utvikling av løpere gjennom tydelig treningsfilosofi. 
Unge løpere skal matches på en fornuftig måte, og det 
skal settes inn ekstra ressurser og fokus på overgan-
gen junior og senior, særlig hos kvinner. 
TILTAK: 
a) Knytte til oss de best kvalifiserte trenerne og øvrig 
støtteapparat. 
b) Alle lag skal ha minimum en samling med et lag på 
nivået over. 
c) Hospitering av trenere fra junior og rekrutt inn på 
elitesamlinger og konkurranser på høyere nivå. 
d) Flere kvinner i støtteapparatet rundt alle landslag, 
spesielt på yngre lag. 

Toppidrett for syns- og 
bevegelseshemmede 
MÅL: Vi skal legge til rette for syns- og bevegelses-
hemmede, 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) Ha et tett samarbeid med NSF om felles samlinger. 
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Kraftsenter 
MÅL: Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale 
kraftsenteret på Lillehammer. I tillegg styrker vi 
aktiviteten rundt lokale miljøer der vi har landslags-
aktivitet. 
STRATEGI: Sikre våre utøvere på landslag best mulig 
tilgang på trenings fasiliteter, treningsmiljø, trener-
oppfølging, fysikalsk- og medisinsk oppfølging samt 
muligheter for å kombinere idrett og utdanning. 

TILTAK: 
a) Stille trenerressurser til disposisjon for langslags-
løperne. 
b) Følge opp løpere i regionale utviklingsmiljøer 
gjennom Team Statkraft, eks. i Oslo, Lillehammer, 
Trondheim og Tromsø. 
c) Samarbeide med høgskole/OLT om bruk av stor-
mølle for trening og testing, basistrening og helse/ 
fysioterapitjenester. 





REKRUTTERING OG 
KRETSUTVIKLING

Hovedmål 2014-18
Antall aktive utøvere skal økes med minst 15 % 

(basert på lisenstall, engangslisenser inkl.).
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12  •  Rekruttering og kretsutvikling

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 30 startmøter i klub-
ber og kretser pr. år i perioden. 
b) Utviklingsavtalen skal være forbundets fremste 
verktøy for utvikling og det skal skrives en utviklings-
avtale mellom hver av kretsene og NSSF hvert år i 
perioden. 
c) NSSF engasjerer jenteansvarlig og kretsutvikler i 
hver krets, og gjennomfører årlig utviklingsmøte. 
MEDANSVAR: Klubber, kretser og utviklingskomiteen.

Aktive skiskyttere 
MÅL: 2200 lisensbetalere og hvor av minst 880 jenter. 
STRATEGI: Hele organisasjonen skal arbeide aktivt med 
rekruttering, og ivareta utøverne våre på en best mulig måte. 
TILTAK: 
a) Det skal arrangeres skiskytingens dag i alle klubber 
hvert år, som et rekrutteringstiltak. 
b) I perioden skal det gjennomføres minst 100 ski-
skytterskole hvert år. 
c) Alle aktive skiskyttere skal ha mulighet til å delta 
på kretssamlinger det året de fyller 13 år. 
d) Det skal et være tilbud om minst en jentesamling 
årlig fra 13 år. 
e) 400 startende på hovedlandsrenn sprint hvorav 
minst 160 jenter.
f) 450 startende i NM junior sprint hvorav minst 180 
kvinner. 

g) 250 startende i NM senior sprint hvorav minst 100 
kvinner. 
h) 16 nye klubber i perioden. 

Syns– og bevegelseshemmede 
MÅL: NSSF skal sammen med NSF drive aktiv ny- 
rekruttering ved å tilby tre årlige miljøsamlinger, samt 
en sommerskiskole for syns- og bevegelseshemmede. 
STRATEGI: NSSF skal ha en integreringskoordinator 
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 gjen-
nomføring av IPC World Cup i Norge. 
e) NSSF søker samarbeid med to kretser som skal 
arrangere et skiskytterrenn for syns- og bevegelses-
hemmede hvert år i perioden. 
f) I løpet av perioden skal det første uoffisielle NM 
gjennomføres. 

Statkraft Young Star 
Treningsløftet 15- 16 år 

MÅL: Flere og bedre skiskyttere, med mål om økt 
motivasjon til å fortsette med idretten i den kritiske 
frafallsperioden. 
STRATEGI: Statkraft skal ha to årlige samlinger i hver av 
våre fem regioner. Statkraft Treningsløftet Sentralt skal 
ha tre årlige samlinger, der minst en skal være på snø. 
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TILTAK: 
a) Regionale samlinger skal være for 15 og 16-åring-
ene. Samlingene skal beskrives i utviklingsavtalen og 
gjennomføres etter NSSF sin felles mal for Statkraft 
treningsløftet. 
b) Ved sentrale samlinger skal det være med trenere 
for å overføre kompetanse til klubbene/kretser. De 
sentrale samlingene skal gjennomføres etter en mal 
utarbeidet av NSSF. 

MEDANSVAR: Klubber og kretser. 

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: En grundig kontrakt med skolene, som 
evalueres årlig. 
TILTAK: 
a) Trenerne på skolene skal gis tilbud om minimum 
to trenermøter i året. 

b) Forbundets juniortrenere skal besøke disse miljø- 
ene en gang i året. 

Team Statkraft 19 år til senior 
MÅL: Gi et treningstilbud til skiskyttere som ønsker 
å kombinere skole/studier og skiskyttersatsing. Lage 
gode treningsgrupper for utøverne. 
STRATEGI: Teamene har en kontrakt med NSSF som 
evalueres årlig etter følgende kriterier: Resultater, 
framgang, hjemmeside. 
TILTAK: 
a) Gi økonomisk støtte for å legge til rette for et godt 
tilbud gjennom avtale med samarbeidspartner. 
b) Team Statkraft skal forankres i et organisasjons-
ledd i NSSF, gjennom signert avtale mellom involver-
te parter (krets og klubb). Teamene skal oppnevne en 
styringsgruppe som rapporterer til ansvarlig organisa-
sjonsledd. 





3
UTDANNING OG 

KOMPETANSE
Hovedmål 2014-18

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



16  •  Utdanning og kompetanse

Foreldrekompetanse 
MÅL: Få engasjerte og kompetente foreldre. 
STRATEGI: Kurs, fokus på trivsel, og kultur for anner-
kjennelse av frivilliginnsats. 
TILTAK 
a) 500 skal gjennomføre 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. 
d) Det sosiale samhold skal gjødsles og vannes. 

Trenerutdanning 
MÅL: Det skal utdannes minst 100 T1 trenere hvert år 
i perioden, minst 60 T2 trenere hvert år i perioden, 
minst 30 T3 trenere hvert år i perioden. Inntil 15 T4 
trenere i perioden. Det skal årlig gjennomføre et trener- 
forum i hver krets. 
STRATEGI: Alle skiskyttere skal ha tilbud om kvalifi-
sert trener. NSSFs opplærings- og utdanningsmate-
riell skal revideres i henhold til ny trenerstige i norsk 
idrett, samt være forankret gjennom NSSFs trenings-
filosofi. 
TILTAK: 
a) T2 kurs skal gjennomføres på alle VGS skoler med 
skiskyting. 
b) T3 kurs skal gjennomføres minst en gang pr. år. 
c) Løpere på elitelandslaget skal få tilbud om å få 
tilrettelagt T3 kurs gjennom teori- og praksisøkter på 
samlinger. 

d) Innføre et nasjonalt register på alle trenere som 
har fullført T2, T3 og T4 trenerkurs. 
e) Det skal årlig gjennomføre minst et trenerforum i 
hver krets. Kretsutvikler i hver krets er ansvarlig. 
f) Trenerhospitering: minst 5 pr. år skal få lov til å 
prøve seg i internasjonal konkurranser, samlinger for 
junior- og rekruttlandslagsamlinger. 
g) NSSF skal arrangere årlige kurs rettet mot trenerne 
på de videregående skolene som har skiskyting som 
idrett. 
h) En ressursgruppe skal nedsettes for å arbeide ak-
tivt med tiltak som kan få skiskyttere som trapper ned 
til å fortsette som trenere. 

Treningsfilosofi 
MÅL: Trenerne i Norge skal ha en klar forståelse av 
NSSFs grunnleggende prinsipper for skytetrening og 
fysisk trening. 
STRATEGI: Det skal være en rød tråd i treningsfilosofi-
en, der filosofien skal følges lojalt av NSSFs instruktø-
rer på alle nivå. 
TILTAK: 
a) Det skal arrangeres årlige evalueringsmøter for 
team- og landslagstrenere og trenere på VGS som har 
intensjonsavtale med NSSF. 
b) Det er NSSFs treningsfilosofi som skal ligge som 
basis i renerutdanningen. 
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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 skiskyt-
terrenn skal være skolert i forhold til rennet de er blitt 
tildelt. 
TILTAK: 
a) Det skal arrangeres minst 16 TD1 kurs og minst 2 
TD2 kurs innen 2018. 
b) Teknisk komité skal gjennomføre årlig oppfølging 
og evaluering av TD2. 
c) Nyutdannet TD skal ha praksis med erfaren TD. 
d) NSSF skal ha minst 3 internasjonale TDer og minst 
6 aktive IR. 
MEDANSVAR: Teknisk komité. 

Sunn Jenteidrett 
MÅL: Ha flest mulige friske skiskyttere. 
STRATEGI: Være en aktiv bidragsyter til Sunn  
Jenteidrett. 
TILTAK: 
a) Bidra økonomisk og med kompetanse. 
b) NSSF skal bidra aktivt inn i Sunn Jenteidretts 
delprosjekter. 
c) Fokus på målgruppen gjennom samarbeid med 
kretsene, VGS, team og landslagene. 
d) Markere Sunn Jenteidrett gjennom media og våre 
arrangement. 



ANLEGG
Hovedmål 2014-18

I løpet av perioden skal det 
bygges /oppgraderes minst 20 anlegg. 

4
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Internasjonale anlegg 
MÅL: I Norge skal det være ett nasjonalanlegg for ski-
skyting: Holmenkollen Minst to anlegg skal til enhver 
tid ha A-lisens fra IBU. Minst 5 anlegg skal tilfreds-
stille 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 anleg-
gene. 

Nasjonale anlegg 
MÅL: Innen 2018 skal minst 30 anlegg ha nasjonal 
lisens for å kunne arrangere NM, HL, NC og nasjonale 
skiskytterfestivaler. 
STRATEGI: Utarbeide kravspesifikasjon. 
TILTAK: 
Innføring av en norsk sertifisering av anlegg før søk-
nad om nasjonal godkjenning. 
MEDANSVAR: Utviklingskomité, teknisk komité, 
anleggseiere/utbyggere. 

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. Samarbeide med anleggsrådgivere i Skifor-
bundet. 
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) Det skal være en anleggsansvarlig i hver krets. 
d) Ta hensyn til oppsamling av bly og hylser ved byg-
ging av nye anlegg. 
Medansvar: Utviklingskomité, Teknisk komité, 
anleggsansvarlig i krets. 

Miljø 
MÅL: Sette fokus på bærekraftig miljøprofil på våre 
anlegg med spesiell fokus på oppsamling av bly. 
STRATEGI: Kartlegge forurensing av bly på skiskytter- 
anlegg og samarbeide med Det Frivillige Skyttervesen 
og Miljødirektoratet. 
TILTAK: 
a) Øke klubbenes bevissthet rundt oppsamling og 
gjenvinning av hylser og bly. 
b) Opprette kildesortering ved minst 80 % av anleg-
gene. 
c) Montering av kulefangere på minst 30 % anlegg. 
MEDANSVAR: Klubber, anleggsrådgiver, utviklings-
komité/teknisk komité. 





ARRANGEMENT
Hovedmål 2014-18

NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre 
gode sportslige arrangement og en attraktiv publikumsarena. 
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22  •  Arrangement

Internasjonale arrangement 
MÅL: NSSF skal gjennomføre gode sportslige arrange-
ment på et høyt teknisk nivå. 
STRATEGI: Internasjonalt godkjente anlegg og høy 
arrangørkompetanse i egne rekker. 
TILTAK: 
a) Norge skal arrangere World Cup hvert år (unntatt 
2016 pga. VM). 
b) Norge skal søke om å arrangere IBU Cup hvert år. 
c) Norge skal søke om å arrangere IPC Cup annen 
hvert år. 
d) NSSF skal søke om VM jr. eller U26 EM i mål- 
perioden. 
MEDANSVAR: Klubber og kretser. 

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. 
TILTAK: 
a) NM senior skal være en spydspiss for arrange-
mentsutvikling. 
b) Den elektroniske arrangørhåndboken skal videre-
utvikles kontinuerlig. 
c) Konkurranseregler tilpasses utviklingen og revide-
res årlig. 
d) Videreutvikle elektronisk tidtaking og resultat- 
system. 
MEDANSVAR: Teknisk komité. 
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Lokale/regionale arrangement 
MÅL: Gi et bedre renntilbud til de yngste medlemmene 
gjennom flere lokale/regionale arrangement. 
STRATEGI: Motivere små klubber til å arrangere flere 
renn, og derigjennom øke arrangørkompetansen 
nasjonalt. 
TILTAK: 
a) Utarbeide arrangørhåndbok tilpasset lokale/regio-
nale arrangement. 
b) Idébank for gjennomføring av forenklede lokale 
arrangement. 
MEDANSVAR: Klubber og kretser. 

Publikumsopplevelse 
MÅL: Våre arrangement skal gi publikum gode opple-
velser som inspirerer til gjentakelse. 
STRATEGI: Skape en publikumsarena med god infor-
masjon og trivsel. 
TILTAK: 
a) Videreutvikle arenaproduksjon tilpasset de ulike 
arrangørnivåene. 
b) Vi skal være langt fremme teknologisk på formid-
lingen av løpsutviklingen. 
c) God og sunn mat og drikke skal være tilgjengelig på 
arenaene.





6
MARKED, KOMMUNIKASJON 

OG ØKONOMI
Hovedmål 2014-18

Norges Skiskytterforbund skal være Norges mest attraktive samarbeidspartner.
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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 spennende 
arrangementer og gode sportslige opplevelser. Skape 
utøvere som utstråler glede og mestring, men samti-
dig tåler motgang! 
TILTAK: 
a) Øke stolthet og forsterke eierskap til NSSFs verdier 
i hele organisasjonen. 
b) Skape en tydelig og enhetlig profil for NSSF. 
c) Bygge utøvere som ivaretar NSSFs profil og verdier. 
d) Utvikle og trene på krise- og beredskapsplaner. 

Marked 
MÅL: NSSF skal være Norges mest attraktive sam- 
arbeidspartner. 
STRATEGI: Gjennom videreutvikling og aktivering 
tilpasset partneres behov skal vi levere et produkt som 
gir eierskap og skaper stolthet hos alle våre partnere. 
TILTAK: 
a) Utvikle en tydelig markedsprofil for NSSF. 
b) Ha fokus på aktivering og nytenkning som 
sponsorobjekt. 
c) Skape merverdi for våre samarbeidspartnere og 
være leveransedyktige. 
d) Videreutvikle NSSF som kommersielt produkt. 
e) Kapitalisere på verdien og legge til rette for en 
forutsigbar inntekt. 
f) Ivareta struktur og rettigheter til NSSF gjennom 
gode avtaler internt og eksternt. 
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Kommunikasjon 
MÅL: Styrke omdømmet til skiskyting og skape sterke 
utøverprofiler. 
STRATEGI: Planmessig, proaktiv og åpen kommunika-
sjon internt og eksternt, nasjonalt og lokalt. 
TILTAK 
a) Implementere en strategi for kommunikasjon og 
mediehåndtering. 
b) Ta posisjon som den mest attraktive vinteridretten 
i det norske mediebildet. 
c) Vi skal segmentere kommunikasjon i fra NSSF, og 
være offensive også i sosiale medier i samarbeid med 
våre utøvere. 
d) Vår hjemmeside skal være den beste informasjons-
kanalen til organisasjonen, og legge til rette for å dele 
informasjon med klubb- og krets. 
e) Medietrening av utøvere og sentrale personer i 
organisasjonen. 

Økonomi 
MÅL: NSSF skal ha en sunn økonomi preget av nøk-
ternhet, stabile og forutsigbare inntekter, god kost-
nadskontroll og solid egenkapital. 
STRATEGI: Målrettet jobbing med langsiktige sam-
arbeidspartnere, egne arrangement og politiske 
beslutningstakere, samt sørge for en optimalisering 
av toppidrettssatsningen for å sikre forutsigbarhet i 
inntekts- og kostnadsnivå. 
TILTAK: 
a) Jobbe politisk for bedre rammevilkår for klubb, 
krets og forbund. 
b) Gode regnskapsrutiner og stram kostnadskontroll, 
skal sette forbundet i stand til å ta fornuftige økono-
miske beslutninger på kort- og lang sikt. 
c) Forbundets største og viktigste arrangementer 
skal være en viktig bidragsyter økonomisk, til å styrke 
forbundets resultat. 
d) Aktivitet/Administrasjon = 75/25. 





SAMFUNNSANSVAR
Hovedmål 2014-18

NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert 
aktør i norsk og internasjonal idrett. 

7
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Antidopingarbeid
MÅL: Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjo-
nalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig stand-
punkt mot doping.
STRATEGI: Innta et tydelig standpunkt mot doping i 
alle ledd i organisasjonen.
TILTAK:
a) Alle skiskytterklubber skal være Rent Idrettslag 
innen 2018.
b) Alle videregående skoler som forbundet har samar-
beid 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 antidoping- 
arbeid.
e) Antidoping skal være en modul i trenerløypa.

Organisasjon og etikk
MÅL: NSSF skal videreutvikle sitt verdi- og etikk- 
arbeid overfor øvrige ledd i organisasjonen.
Strategi: Økt fokus på organisasjonsutvikling for klub-
ber og kretser på områder som etikk og holdninger.
TILTAK:
a) Ta et tydelig standpunkt etiske og moralske prin-
sipper i vurderingen rundt potensielle samarbeids-
partnere.
b) Alle skal føle seg velkomne og trygge i en skiskyt-
terklubb.
c) Arbeide for å få toppidrettstilbud på yrkesfaglig 
VGS.



Samfunnsansvar  •  31

Politikk og (inter)nasjonal 
samhandling
MÅL: NSSF skal være en tydeligere stemme i alle 
idrettsrelaterte ledd nasjonalt og i internasjonal ski-
skyting, med mål om å fremme skiskytteridretten.
STRATEGI: Delta aktivt på den idrettspolitiske arena-
en nasjonalt og internasjonalt i utvalg og komiteer.
TILTAK:
a) Synliggjøre aktivitet og fremme skiskytingens in-
teresser for våre politikere så vel lokalt, regionalt som 
nasjonalt.
b) I 2018 skal NSSF ha som mål å ha totalt minst 6 
representanter i ulike administrative/politiske utvalg i 
NIFs sentrale system.
c) I 2018 skal NSSF ha som mål å ha totalt minst 
6 representanter i ulike utvalg, komiteer og i TD 
gruppen i IBU.

d) Et utviklingsansvar overfor skiskytternasjoner som 
aktivt ønsker å ta et steg opp, innenfor våre etiske 
grenser.
e) NSSFs president skal være fremste talsmann over-
for IBU vedrørende samfunnsansvar og antidoping 
arbeid.
f) Jobbe for 100 % momsfritak.
g) Være i førersetet blant særforbundene for å fronte 
opphevelsen av forbudet av høydehus.
i) Jobbe for å ivareta ansvarlig spill gjennom å støtte 
Norsk Tippings spillmonopol.



VM I HOLMENKOLLEN8
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I forkant, under og etter VM på hjemmebane skal det 
bygges stolthet og verdier ihele skiskytterorganisasjo-
nen. 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 samarbeids-
partnere i næringslivet gjennom gode utøvere, enga-
sjerte mennesker i organisasjonen og en enhetlig og 
tydelig markedsprofil. 

MÅL: Begeistre det norske folk og det internasjonale 
skiskytterpublikumet med folkefest og sportslige  
prestasjoner, som skaper gode ringvirkninger for 
skiskyttersportens omdømme fremover. 

STRATEGI: Forankre profilbygging og synlighet, 
gjennom målbevisst omdømmebygging av utøvere og 
arrangementet.
 
TILTAK: 
a) Arbeide for at VM 2016 skal framstå som en  
nasjonal begivenhet. 
b) VM skal være samlende for hele skiskytterorgani-
sasjonen. 
c) Klubber og kretser skal engasjeres i prosjekter og 
kampanjer rettet mot rekruttering og kompetanse- 
heving, herunder frivillighet, anleggsutvikling og 
arrangementskompetanse. 
d) Konkurransefri periode under VM på nasjonalt 
nivå. 
e) Jobbe for å ha gode klubbtilbud under VM. 
f) Ved at 60 % av arrangementets overskudd går tilbake  
til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Ski-
skytterforbund, skal lisenstallet økes gjennom gode og 
målrettede utviklingsprosjekter. 



ØKONOMISK PROGNOSE
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BUDSJETT 
2014 

PROGNOSE 
2015 

PROGNOSE 
2016 

PROGNOSE 
2017 

PROGNOSE 
2018 

SPONSORER/SAMARBEIDSP. -43 390 000 -40 000 000 -42 200 000 -48 300 000 -50 150 000 

TILSKUDD NIF/OLT/IBU -6 150 500 -6 000 000 -6 100 000 -6 200 000 -6 300 000 

ANDRE INNTEKTER -19 654 641 -12 150 000 -12 370 000 -20 090 000 -20 450 000 

SUM INNTEKTER -69 195 141 -58 150 000 -60 670 000 -74 590 000 -76 900 000 

DIVERSE KOSTNADER 7 204 353 7 700 000 8 020 000 8 240 000 8 450 000 

ADMINISTRASJON 7 190 220 7 300 000 7 600 000 7 900 000 8 200 000 

LØPERE SERVICETJENESTER 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 

UTVIKLING - UTDANNING 7 085 758 7 400 000 7 800 000 8 000 000 8 200 000 

HOLMENKOLLEN 12 844 689 0 0 13 200 000 13 700 000 

EGNE ARRANGEMENT 3 271 250 3 400 000 3 700 000 3 600 000 3 800 000 

INTEGRERING 1 248 117 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 

TILLITSVALGTE 986 053 1 100 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 

TOPPIDRETT 26 434 503 27 000 000 28 000 000 28 000 000 28 500 000 

SUM KOSTNADER 69 864 942 58 800 000 61 320 000 75 340 000 77 450 000 

DRIFTSUNDERSKUDD/OVER-
SKUDD(-) 

669 801 650 000 650 000 750 000 550 000 

RENTER/VALUTAJUSTERINGER -775 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 

ÅRSRESULTAT -105 199 -150 000 -150 000 -50 000 -250 000 

%-VIS TOPPIDRETT 37,8 45,9 45,7 37,2 36,8 




