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Program  
Fredag 13. juni 
17.30 – 20.30 Temamøte:  

- Velkommen  
- Presentasjon VM 2016 
- Idedugnad: rekruttering fram mot VM 2016 

19.45   Pause med forfriskninger 
- Kraftsentermodellen og Team Statkraft 

21.00   Middag 
 
Lørdag 14. juni 
09.00 – 12.30 Tingforhandlinger 
12.30 – 13.30 Lunsj 
13.30 – 17.00 Tingforhandlinger 
18.00   Vømmølspelet 
19.30   Tingmiddag/Gilde 
 
Søndag 3. juni 
09.00 – 12.45 Temamøte: 
    - Info fra teknisk komite 
    - Siste nytt fra administrasjon 
10.45   Pause med forfriskninger 
    - Temamøte fortsetter 
12.50   Oppsummering  
13.00 – 14.00 Lunsj og avreise
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Innholdsfortegnelse: 
 
 
Sak 1 Godkjenning av frammøtte representanter  3 
 
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og saksliste 3 
 
Sak 3 Valg av dirigenter, referenter, og representanter 

til å underskrive protokollen og tellekorps  4 
 
Sak 4 Styrets beretning 2012 – 14      4 
 
Sak 5 Regnskap 2012 og 2013      31 
      
Sak 6 Innkomne forslag       63 
 
Sak 7 Fastsettelse av kontingent     68 
 
Sak 8 Langtidsplan 2014 – 18      68  

med økonomisk prognose      
 
Sak 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å      86 

revidere NSSFs regnskap      
 
Sak 10 Valg          86 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Kraftsentermodellen 2014-2018 
Vedlegg 2: Forslag til forbundstinget 2014 fra Birkenes IL 
Vedlegg 3: Forslag til forbundstinget 2014 fra Buskerud Skiskytterkrets 
Vedlegg 4: Forslag til forbundstinget 2014 fra Voss Skiskyttarlag
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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 dirigenter, referenter og representanter til å 
underskrive protokollen og tellekorps 

  Sak 4  Styrets beretning 2012-14 
  Sak 5  Regnskap 2012 og 2013 
  Sak 6  Innkomne forslag  

6.1 Regionsinndeling, overført fra tinget i 2012 
6.2 Forslaget er reist av Birkenes IL: Det åpnes for at 

landslagsløpere kan benytte klubbtøy i NM 
6.3 Forslaget er reist av Buskerud Skiskytterkrets: 

Endre antall etapper på jentestafetten i 
Hovedlandsrennet fra 3 etapper til 4 etapper 

6.4 Forslaget er reist av Voss Skiskyttarlag: Endre 
programmet for NM senior 

6.5 Forslaget er reist av fungerende generalsekretær: 
Det foreslåes en økning av forbundsstyrets 
Styregodtgjørelse 

  Sak 7  Fastsettelse av kontingent 
Sak 8 Langtidsplan 2014-18 (m/ økonomisk prognose) 
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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2.1  Forretningsorden 
 
Styret ber tinget vedta følgende forretningsorden: 
 

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. 
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, generalsekretær og idrettssjef 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 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 2012–14 godkjennes 
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Styrets beretning for tingperioden 2012 - 2014 
 
Norges Skiskytterforbunds 18. ordinære forbundsting, 14. juni 2014 
 
Innledning 
Beretningen er bygd opp med følgende innholdselementer: 

• Styret, komiteer og utvalg 
• Ansatte/engasjerte 
• Internasjonal representasjon 
• Oppfølging av Langtidsplan 2010-14 

o Hovedmål og hovedsatsingsområde 
o Status innsatsområder 

• Oppfølging av tingsaker fra NSSFs ting 2012  
• Sluttbemerkning 
• Statistikker som vedlegg 

 
 

Styret, komiteer og utvalg 
På NSSFs ting 2. juni 2012 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Forbundsstyre bestående av: 
President       Tore Bøygard 
1.visepresident, sport     Erlend Slokvik  
2.visepresident, organisasjon    Marian Lyngsaunet 
Styremedlem       Jarle Tvinnereim 
Styremedlem       Axel Krogvig  
Styremedlem       Eva Lillebakken  
Styremedlem       Gjermund Hol  
Varamedlem       Hans Peter Olsen 
Varamedlem       Heidi Munch Starheim 
 
Styret ble valgt med funksjon på presidentskapet, mens de øvrige styremedlemmene 
og varamedlemmene ble valgt på fritt grunnlag. Erlend Slokvik innleid  
som konsulent i perioden 1. mars 2014 til 30. juni 2014. Slokvik trådte i samme  
periode ut av styret, mens 1. varamedlem Hans Peter Olsen gikk inn som fast  
medlem i Slokviks styrepermisjon. Jarle Tvinnereim tok i samme periode over 
oppgavene til visepresident sport. 
Styret konstituerte seg på styremøte 1 2012-2014, med følgende fordeling av 
ansvarsområder pr styremedlem: 
 

Navn Funksjon Ansvarsområder Krets/region Primær- 
kontakt i 

styret 

Hovedkontakt i 
adm 

Tore 
Bøygard 

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

 Hele styret General-
sekretær 
 
 
 
 

Erlend 
Slokvik 

1. Visepresident 
Sport 

- Toppidrett 
- Toppidrett, integrering 

OASSK 
BSSK 

Tore Bøygard Idrettssjef 
Fag- og 
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- T4 
- Fagutvikling sport 
- Kraftsenter 

TSSK 
 
Region 
Øst/vestre del 

utviklingssjef 

Marian 
Lyngsaunet 

2. Visepresident 
Organisasjon 

- Organisasjon  
- Leder utviklingskomiteen 
- Anlegg 
- Utdanning 
- Bredde- og 
utviklingsprosjekt  

STSSK 
NTSSK 
MRSSK 
 
 
Region Midt 

Tore Bøygard 
Eva Lillebakken 
Jarle Tvinnereim 

General-
sekretær 
Fag- og 
utviklingssjef 
Aktivitets- 
konsulent 

Jarle 
Tvinnereim 

Styremedlem - Leder teknisk komité 
- Arrangement 
- NSSF konk.regler 
- TD oppfølging 

HSSK 
SFSSK 
 
Region Vest 

Tore Bøygard 
Marian 
Lyngsaunet 
Gjermund Hol 

Fag- og 
utviklingssjef  
Arrangements- 
konsulent 

Gjermund 
Hol 

Styremedlem - Arrangement 
- Medlem teknisk komité 
- Marked 
- Økonomi 

FSSK 
TSSK 
NSSK 
 
 
Region Nord 

Jarle Tvinnereim 
Marian 
Lyngsaunet 
Axel Krogvig 

Fag- og 
utviklingssjef  
Arrangements- 
Konsulent 
Markedssjef 
Økonomisjef 

Eva 
Lillebakken 

Styremedlem - Bredde 
- Rekruttering 
- Utdanning, VGS/høgskoler 
- Medlem utviklingskomiteen 

RSSK 
ASSK 
 
Region Sør 

Marian 
Lyngsaunet 

Fag- og 
utviklingssjef 
Aktivitets- 
konsulent 

Axel 
Krogvig 

Styremedlem - Marked 
- Økonomi 
- Kommunikasjon/info. 

OSSK 
HSSK 
NØSSK 
 
Region 
Øst/østre del 

President 
Gjermund Hol 

Markedssjef 
Økonomisjef 
General-
sekretær 

Hans Peter 
Olsen 

1. Varamedlem 
 
 

- Representasjon nasjonale 
konkurranser 

 Hele styret General-
sekretær 

Heidi 
Munch 
Starheim 

2. Varamedlem - Representasjon nasjonale 
konkurranser 

 Hele styret General-
sekretær 

 
 
 
Styret har i perioden avholdt 18 styremøter og pr. 22. mai 2014 behandlet 113 saker. 
Følgende årshjul ble utarbeidet for tingperioden: 
 

Møte 
tidspunkt 

Hovedtema / faste saker Kommentarer Plassering 

August 
 
Dagsmøte 

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 
7. Vedta dato for neste års ting/ledermøte 

Avhengig av årssyklus; 
tingsaker annen hvert år 
 
Konstituering av nytt styre 
dersom første møte etter 
tinget 
 
 
 
Avhengig om tingår med evt 
rullering av langtidsplan 

Gardermoen 

September 
 

Strategimøte for styret og 
administrasjonen: 

Møte over 2 dager med 
overnatting 

Åpent 
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2 dagers 
møte 

1. VM 2016 
2. Dersom tingår; utarbeidelse av nye 

handlingsplaner for tingperioden 
3. Rolleforståelse, samspill og 

ansvarsfordeling mellom styret og 
administrasjonen 

 
November 
 
Dagsmøte 

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 

Beitostølen 

Januar / 
februar 
 
Dagsmøte  

1. Regnskapsprognose 31.12. 
2. Evt utsatte NM tildelinger 
3. Ting- eller ledermøteforberedelser ift 

tema. Opprette arbeidsutvalg 
4. Status handlingsplan 

 

 Internasjonalt 
renn 

April 
 
Evt. 2 
dagers 
møte 

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 

Strategimøte dag to av 
styremøtet: 
a. Forberedelser til 

kommende 
ledermøte/ting i mai/juni 

b. VM 2016 

Gardermoen  

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 
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 
 

 Gardermoen, 
evt i 
kombinasjon 
med 
ting/ledermøte 

Mai/juni Ting 2014, 2016, 2018 etc 
 
Ledermøte 2013, 2015, 2017 etc 
 
 
 
 

Ting avholdes etter NIFs lov. 
Suppleres med temamøter 
 
Ledermøtet inneholder tema 
som er ønsket av styret, 
kretser, klubber, 
administrasjonen 

Sted 
bestemmes ett 
år i forveien. 
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Teknisk komité 
TK har avholdt 10 møter i tingperioden, hvorav 3 telefonmøter. I tillegg er noen saker 
behandlet via e-post.  
	  
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden: 
Jarle Tvinnereim, leder 
Johnny Rognstad 
Trine Besseberg 
Gjermund Hol 
Heidi Hjemli 
Arnstein Sørbøen (ut 2013) 
Roar Nilsen, sekretær 
I tillegg har Vegar Rolfsrud deltatt på noen møter som NSSFs arrangements-
konsulent.  
 
TK har behandlet 92 saker i perioden, 72 med vedtak og 20 med innstilling til styret. 
 
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, HL og Norgescup, med 

innstilling til styret. 
• Samarbeid med Megalink og MjøsSki om utvikling og godkjenning av 

elektroniske skiskytterskiver. 
• Samarbeid om søknad internasjonal godkjenning av Megalink skiver. 
• Arrangørkonferansen 2012 og 2013. 
• Gjennomgang og oppdatering av materiell til TD’er, eksempelvis TDs veileder. 
• Innspill til ny arrangementsveileder på nett. 
• Gjennomført årlig evaluering av TD2 oppdrag.  
• TD2 samling november 2012, april 2013, november 2013 og april 2014. 
• Fordeling av TD2 oppgaver for arrangement der NSSF tildeler oppdrag. 
• Forslag til terminliste i samarbeid med sport. 

 
 
UTVIKLINGSKOMITEEN	  	  
Utviklingskomiteen har avholdt 8 møter i tingperioden, hvorav ett telefonmøte. I 
perioden har vi hatt to fellesmøter med Teknisk komite. 
 
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden: 
Marian Lyngsaunet, leder 
Eva Lillebakken 
Heidi Skaug 
Helga Hol 
Geir Ola Botnan 
Stein Funderud, hovedansvar for anlegg 
Åshild Høva Sporsheim og Roar Nilsen har begge vært med på møtene og Åshild har 
vært sekretær for komiteen.  
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De viktigste sakene Utviklingskomiteen har arbeidet med i tingperioden har vært: 
 

• Utviklingsavtalen, behandle søknader og rapporter fra alle kretsene, og tildele 
midler. 

• Vurdere hvor vi skal sette inn utviklingstiltak. Eks. "Tour de Finnmark" som 
blant annet inneholdt at alle klubber i Finnmark gjennomførte startmøte. 

• Bearbeidelse av informasjon angående sikkerhet, rutiner ved bruk av 
skytevåpen. Utsending av "kampanje for sikkerhet på norske skiskytteranlegg" 
til alle kretser og klubber. (Hefte, plakater, vest og fløyter). 

• Innføring av norsk C-lisens fra ide til vedtak. 
• Utredet alternativer til dagens regioninndeling i forhold til tingvedtak med 

forslag fra Buskerud Skiskytterkrets. 
• Utarbeidet forslag til anleggsplan for kretsnivået. 
• Jenteansvarlig- og kretsutviklers rolle overfor kretsstyret. 
• Arbeid med langtidsplanen. 
• Framtidens NM senior. 
• Veileder i forhold til premier og seremonier. 
• Representasjon på HL, NC og NM. 
• Startet med å utvikle et rekrutteringsprosjekt fram mot VM 2016. 

	  
 
Ressursgruppe for jentesatsing 
Ressursgruppen for jentesatsing har i tingperioden bestått av følgende medlemmer:  
Rakel Rauntun leder 
Sidsel Moholdt 
Ann Elen Skjelbreid 
Tora Berger 
Ann Kristin Aafedt Flatland 
Roger Grubben 
Kirsti Krohn Garnes (til 2011) 
Roar Nilsen 
Per-Arne Botnan 
 
Gruppen har laget en handlingsplan, der det viktigste tema er frafallsproblematikken.  
 
Tiltak som har vært gjennomført i planperioden har blant annet vært å arrangere 
åpne samlinger for kvinner 19 +.  
Det har vært avhold informasjonsmøte med foreldre til unge utøvere i forbindelse 
med Bendit Kvalfossprinten 2012 med Roger og Linda Grubben som forelesere. 
Målsettingen med møtet var å skape en god dialog med foreldre om hvordan bruke 
eget engasjement mest mulig positivt og konstruktiv mot sine egne barn. 
Informasjonsmøtet ble veldig godt mottatt. 
I 2012 ble det arrangert 2 åpne samlinger for jenter 20 år + 
I 2013 ble det arrangert en jentesamling for jenter 19 år + (19 år for de som ikke er 
på team). I tillegg ble det arrangert en jentesamling for alle jenter på Team. 
 
Det jobbes med å rekruttere kvinner til treneryrket gjennom tilbud om trenerkurs på 
T3 og T4 nivå. Invitasjon er sendt ut på mail til alle lisensregistrerte jenter 19 år+. 
I tillegg er kretsene oppfordret til å motivere aktuelle jenter til å gå trenerkurs. 
I 2012 deltok 6 jenter på Trener 3-kurs. I 2013 deltok det 19 jenter ! 
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På Trener 4-kurset 2012-14 har 3 jenter vært med. 
 
Det er startet et prosjekt for å kartlegge fysiologiske faktorer og forutsetninger for at 
kvinnelige skiskyttere skal få god utvikling. Prosjektet vil gå over 3 år og omfatter 
jenter fra 15 år +. 
 
 
Øvrige valgte komiteer og utvalg 
 
Kontrollkomité 
Leder     Jon Oftedal 
Medlem    Ole Martin Norderhaug 
Medlem    Marit Hjelle 
1. Varamedlem   Ellen Marie Colbjørnsen 
2. Varamedlem    Bjørn Johnsen 
 
Sanksjonsutvalg 
Leder      John Olav Lund 
Nestleder     Arve Hafsås 
Medlem    Heidi Hjemli Nyvoll 
1. Varamedlem   Anne Grundnes Steien 
2. Varamedlem    Erik Vangsnes 
 
Valgkomité 
Leder     Torfinn Løland      
Medlem    Ingrid Vedeler  
Medlem    Mona Myhre   
Medlem    Einar Løken 
Medlem    Roar Værnes    
Varamedlem    Bente Leiråmo 
Varamedlem    Gunnar Nossum 
Varamedlem    Bjørn Tore Årevik 
Varamedlem    Sidsel Moholdt 
Varamedlem    Bjarne Thomassen 
 
Ansatte og engasjerte i NSSF 
NSSF har i tingperioden hatt følgende ansatte/engasjerte:  
 
Administrasjon 
Rakel Rauntun Generalsekretær 100 % hele perioden 
Roar Nilsen   Fag- og utviklingssjef 100 % hele perioden 
Stig Flatebø Økonomisjef 100 % hele perioden 
Marie Beate Rise Prosjektleder WC Holmenkollen 100 % fra 1. aug. 2010 
Jan Gustavsson Koordinator landslag/logistikk 100 % hele perioden 
Vegar Rolfsrud Arrangementskonsulent 100 % hele perioden 
Linda Linnebo Markedssjef 100 % hele perioden 
Lene Moen Tønnesen Informasjons- og adm. konsulent 100 % hele perioden 
Ole Kristian Stoltenberg Mediekonsulent 40 % fra 1. okt. 2011 til 31. des. 2012 
Åshild Høva Sporsheim Aktivitetskonsulent 100 % fra 5. sept. 2012 
Astrid Lødemel Kommunikasjonssjef 100 % fra 1. august 2013 
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Barselsvikariater i perioden 
Line Eskerud vikar for Marie Beate Rise i hennes barselpermisjon fra 1. januar 2013 
til 1. april 2014. 
Stig Flatebø fungerende generalsekretær for Rakel Rauntun i hennes 
barselpermisjon fra 8. januar 2014 til 3. november 2014. Erlend Slokvik innleid  
som konsulent i perioden 1. mars 2014 til 30. juni 2014. Slokvik trådte i samme  
periode ut av styret, mens 1. varamedlem Hans Peter Olsen gikk inn som fast  
medlem i Slokviks styrepermisjon. 
 
Landslag 
Per-Arne Botnan Idrettssjef 100 % hele perioden 
Arne Idland Elitecoach 50 % hele perioden 
Espen N. Andersen Hovedtrener elite menn 100 % hele perioden 
Roger Grubben  Trener elite menn 80 % hele perioden 
Egil Gjelland Hovedtrener elite kvinner 100 % hele perioden 
Geir Ole Steinslett Assistenttrener elite kvinner 50 % og koordinator 

Kraftsenter Lillehammer 50 % hele perioden 
Ola Ravald   Teknikk trener elite menn og kvinner 80 % hele perioden   
Stian Eckhoff Hovedtrener rekrutt menn 100 % hele perioden 
Jens Petter Furunes Hovedtrener rekrutt kvinner 100 % fra 1. mai 2012 til 1. 

mai 2013 
Arild Askestad Hovedtrener rekrutt kvinner 100 % fra 1. mai 2013 
Tobias Torgersen Hovedtrener junior kvinner 100 % til 1. mai 2013  
Anstein Mykland Hovedtrener junior kvinner 100 % hele perioden 
Frode Bukkvoll Trener IPC landslaget og fysioterapeut junior herrer 100 % 

hele perioden 
Kjell Ove Oftedal Koordinator Kraftsenter Trondheim 100 % fra 1. mars 

2011 til 30. april 2013 
 Hovedtrener junior menn 80 % og koordinator Kraftsenter 

Trondheim 20 % fra 1. mai 2013 
Ragnar Hagen Leder helseteam fra 1. mai 2013 og fysioterapeut 

dagbasis hele perioden 
Morten Hegle Svendsen Smøresjef fra 1. mai 2013 
Svein Ivar Moen  Utviklingssjef smøreteam 80 % til 1. juli 2013 
Thomas Söderberg Smøresjef 100 % til 30. april 2013. Smører 100 % fra 1. 

mai 2013 
Reidar Røiseland  Smører månedsbasis pr sesong i hele perioden 
Jon Kristian Svaland Smører månedsbasis pr sesong og assistenttrener elite 

kvinner hele perioden 
Nicolas Cantoni Smører månedsbasis pr sesong i hele perioden 
Trond Skarstad  Smører månedsbasis pr sesong i hele perioden 
Christian Nordkvelde Smører månedsbasis i sesongen 2012-13 
Eilif Kristen Mikkelsplass Smører månedsbasis i sesongen 2013-14 
 
 
Øvrige personer som er benyttet: 
Halvard Colbjørnsen Koordinator integrering dagbasis hele perioden 
Lars Axel Nygård  Børsemaker dagbasis hele perioden 
Ole B. Vatland  Børsemaker dagbasis hele perioden 
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Bård Freberg   Hovedlege junior og rekrutt menn dagbasis hele perioden 
Lars Kolsrud Hovedlege elite menn og World Cup løpere dagbasis, hele 

perioden etter avtale med OLT 
Petter Sørensen Hovedlege elite kvinner dagbasis hele perioden  
Kristin Grefberg Hovedlege junior og rekrutt kvinner til 30. april 2013 
Stian Løseth Hovedlege junior og rekrutt kvinner fra 1. mai 2013 
Helge Eriksen Manuellterapeut dagbasis hele perioden 
Simen Boretti  Leder helseteam/manuellterapeut dagbasis hele perioden 
Line Schau Andreassen Fysioterapeut dagbasis hele perioden 
Helene Haaland  Fysioterapeut dagbasis hele perioden 
Friederich Hinteregger Sportsmassør 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 
Torbjørg Haugen  Kokk dagbasis hele perioden 
Eva Lien    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 Teknisk komité: Johnny Rognstad 
Medlem av utøverkomité: Ole Einar Bjørndalen 
Teknisk delegerte: Tore Bøygard, Johnny Rognstad og Knut Aas 
Anti-doping hearing panel: Lars Kolsrud 
 
Oppfølging av vedtatt langtidsplan 2010-2014 
Basert på et felles verdigrunnlag skal skiskyting være den mest attraktive 
vinteridretten i Norge. Dette skal skje gjennom godt samhold, topp resultater og 
populære konkurranseformer sommer som vinter. 
 
Hovedsatsingsområde 2010-14: 
Norge skal være blant de to beste skiskytternasjonene. Dette skal oppnås gjennom 
styrket fokus på skytefilosofi på alle nivåer, samt kompetanseløft i hele 
organisasjonen. 
 
Styret rapporterer som følger på de seks innsatsområdene i Langtidsplanen 2010-14: 
 

1. Toppidrett 
Hovedmålet for perioden 2010-14:  
Norge skal være den beste nasjon for menn og blant de tre beste for kvinner i 
nasjonscupen sammenlagt i World Cup, og blant de 2 beste nasjoner sammenlagt for 
kvinner og menn på medaljestatistikken i VM og OL. 
 
Norge ble beste nasjon under VM i Nove Mesto i 2013 med historiske 8 av 11 mulige 
gullmedaljer. Under OL i Sochi i 2014 var vi igjen beste skiskytternasjon. 
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I nasjonscupen sesongen 2012/2013 ble Norge nr. 1 sammenlagt (damene var nr. 1 
og herrene nr. 2), og for sesongen 2013/2014 nr. 1 sammenlagt, der en for første 
gang var best både for damer og herrer.  
 
Følgende resultater er oppnådd i de to siste sesongene: 
 
2013 VM Senior, Nove Mesto, Tsjekkia 
Total medaljefordeling: 8 gull, 2 sølv, 1 bronse 

• Emil Hegle Svendsen gull sprint og jaktstart, samt bronsje fellesstart 
• Tarjei Bø gull på fellesstart  
• Tora Berger gull på jaktstart og normal, og sølv på sprint og fellesstart   
• Gull mix stafett: Tora Berger, Synnøve Solemdal, Tarjei Bø og Emil Hegle 

Svendsen 
• Gull stafett menn: Ole Einar Bjørndalen, Henrik L'Abée-Lund, Tarjei Bø og 

Emil Hegle Svendsen  
• Gull stafett kvinner: Hilde Fenne, Ann Kristin Flatland, Synnøve Solemdal og 

Tora Berger 
 
2013 VM for syns- og bevegelseshemmede, Khanty Mansiysk, Russland 

• Nils Erik Ulset 2 sølv 
 
2012/13 World Cup sammenlagt 

• Vinner sammenlagt World Cup kvinner: Tora Berger  
• Nummer 2 sammenlagt World Cup menn: Emil Hegle Svendsen  
• Norge nr 1 i nasjonscupen for kvinner 
• Norge nr 1 i stafettcupen for kvinner 
• Norge nr 2 i nasjonscupen for menn 
• Norge nr 2 i stafettcupen for menn 
• Norge nr 1 i mix stafettcupen 
• Nils Erik Ulset ble nummer 2 i Word Cup for syns- og bevegelseshemmede, 

herunder 3 enkeltseire 
 
2012/13 World Cup 

• 33 plasseringer blant de 3 beste individuelt (inkl VM) 
• 17 seire i World Cup individuelt (inkl VM) 
• 3 seire i World Cup stafett 

 
2013 EM/ U26, Bansko, Bulgaria 
Total medaljefordeling:  1 gull og 2 sølv 

• Ane Skrove Nossum sølv normalprogram kvinner 
• Vetle Sjåstad Christiansen gull sprint og sølv jaktstart menn  

 
2013 VM junior / ungdom, Obertilliach, Østerike 
Total medaljefordeling: 3 gull, 1sølv og 1 bronse 

• Johannes Thingnes Bø: gull jaktstart og sølv sprint junior 
• Fredric Mack Rørvik: bronse jaktstart ungdom 
• Gull stafett junior menn: Erling Aalvik, Håvard Bogetveit, Vegard 

Gjermundshaug og Johannes Thingnes Bø 
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• Gull stafett ungdom menn: Aslak Nenseter, Fredrik Mack Rørvik, Vemund 
Ravnsborg Gurigard 

 
2014 OL senior, Sochi, Russland 
Total medaljefordeling: 3 gull, 1 sølv, 2 bronse 

• Ole Einar Bjørndalen gull sprint 
• Emil Hegle Svendsen gull fellesstart  
• Tora Berger sølv jaktstart 
• Gull mix stafett: Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle 

Svendsen  
• Bronse stafett kvinner: Fanny Welle-Strand Horn, Tiril Eckhoff, Ann Kristin 

Flatland og Tora Berger 
 
2014 Paralympics, Sochi, Russland 

• Nils Erik Ulset sølv middel og normal 
 
2013/14 World Cup sammenlagt: 

• Nummer 2 World Cup menn: Emil Hegle Svendsen 
• Nummer 3 World Cup menn: Johannes Thingnes Bø 
• Nummer 2 World Cup kvinner: Tora Berger 
• Norge nr 1 i nasjonscupen for kvinner 
• Norge nr 4 i stafettcupen for kvinner 
• Norge nr 1 i nasjonscupen for menn 
• Norge nr 5 i stafettcupen for menn 
• Norge nr 1 i mix stafettcupen 
• Nils Erik Ulset ble nummer 2 Word Cup for syns- og bevegelseshemmede, 

herunder to andreplasser og 3 tredjeplasser 
 
2013/14 World Cup 

• 36 plasseringer blant de 3 beste individuelt (inkl VM) 
• 14 seire World Cup individuelt (inkl VM) 
• 1 seier i World cup stafett 

 
2014 EM U26, Nove Mesto, Tsjekkia 
Total medaljefordeling: 2 gull, 2 sølv, 1 bronse 

• Lars Helge Birkeland: gull sprint, sølv jaktstart  
• Marte Olsbu: gull sprint 
• Johannes Thingnes Bø: sølv normal og bronse jaktstart junior 
• Sølv stafett menn: Kristoffer Skjelvik, Vetle Gurigard, Erlend Bjøntegaard og 

Lars Helge Birkeland 
• Bronse stafett kvinner: Ane Nossum, Hilde Fenne, Bente Landheim og Marte 

Olsbu 
 
2014 VM junior, Presque Isle, USA 
Total medaljefordeling: 1 gull, 1 sølv, 1 bronse 

• Tore Leren: gull normalprogram og sølv sprint 
• Jarle Midthjell Gjørven:  bronse jaktstart 
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Kraftsenter 
I tingperioden har vi fortsatt utviklingen av kraftsenteret på Lillehammer. Geir Ole 
Steinslett har vært ansatt i 50 % stilling som koordinator på Lillehammer. 
Koordinatoren har hatt fokus på koordinering av de ulike lag, team og skoler på 
stedet i forhold til aktiviteter, samt anleggsutvikling der arbeid med nye skiver på 
Birkebeineren har vært prioritert. I tillegg har de andre av forbundets trenere bosatt 
på Lillehammer hatt en andel av stillingen tilknytta kraftsenteret der fokus har vært 
tilrettelagte økter for landslagsløperne. 
 
Kraftsenteret i Trondheim har hatt Kjell Ove Oftedal ansatt i en 100 % stilling, hvorav 
30 % opp mot landslag. For sesongen 2013-14 har dette blitt omgjort til 20 % 
kraftsenter og 80 % landslag. En av grunnene til dette er at vi ikke har hatt så mange 
landslagsløpere tilknytta denne regionen. Koordinatoren har jobbet mye mot lokale 
politikere for å forankre politisk satsing på skiskytteranlegg i Granåsen, samt 
koordinering av team, klubber, VGS og høgskoler og deres aktiviteter inn i en 
helhetsmodell. 
 
Forbundet var høsten 2012 i Tromsø og så på de planer som foreligger der for 
anlegg og samarbeid med blant annet Universitetet og OLT Nord-Norge.  
 
 

2. Bredde og rekruttering 
Hovedmål for perioden 2010-14: 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 2013/14 skal det være minst: 
o 2000 lisensutøvere, hvorav minst 1/3 kvinner 
o 400 startende på hovedlandsrenn hvorav minst 1/3 jenter 
o 425 startende i NM junior hvorav minst 1/3 kvinner 
o 220 startende i NM senior hvorav minst 1/3 kvinner 
o Det skal avholdes minst 200 skiskytterskoler 

 
 
 
Sesong Lisensutøvere HL NM Jr NM NM 

rulleskiskyting 
2008/2009 1865 (496 kv) 366 378 201 368 
2009/2010 1865 (513 kv) 311 406 209 332 
2010/2011 1819 (504) 364 (131 kv) 397 (109 kv) 133 (46 kv) 300 (94 kv) 
2011/2012 1810 (499) 373 (126 kv) 385 (114kv) 254 (75 kv) 364 (112 kv) 
2012/2013 1880 (30 % kv) 335 (102 kv) 389 (115kv) 249 (72 kv) 435 (127 kv) 
2013/2014 1978 (33 % kv) 395 (126 kv) 427 (138 kv) 215 (63 kv) 279 (93 kv) 
Oppdatert pr 
mai 14 

     

(statistikken viser antall påmeldte i nevnte konkurranser) 
 
Det er i 2012 og 2013 avholdt til sammen 113 skiskytterskoler med 1310 deltakere. 
Deltakerne fordeler seg på kjønn med 896 gutter og 414 jenter. Antall jenter utgjør 32 
%. Totalt antall skiskytterskoler i planperioden 2010-2014: 206. 
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Antall lisensutøvere hadde en tilbakegang i 2010-2012, men har hatt en kraftig 
økning i 2013-2014. Kvinneandelen er siste sesong på 33 %.  
Antall deltakere på HL har økt i tingperioden, og kvinneandelen er 32 %. 
Deltakere på NM junior har økt, mens kvinneandelen er 32 %. 
Deltakere på NM senior og NM rulleskiskyting hadde en oppgang til å begynne med i 
planperioden, men har avtatt siste året. Dette kan avhenge av hvor i landet 
mesterskapet arrangeres. Kvinneandelen på NM senior er 29 %. 
 
Det har vært en økning på ca. 11 % på antall aktive i tingperioden 
 
Det er gjennomført 1-3 regionssamlinger i alle regioner pr. år. På flere 
regionssamlinger er det holdt Trener 2-kurs. Se under pkt.3 utdanning og 
kompetanse som viser at målsettingen om Trener 2-utdanning er i rute. 
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. 
 
Syns- og bevegelseshemmede har hatt tilbud om miljøsamlinger og sommerskiskole i 
henhold til planen. Landslagstreneren for syns- og bevegelseshemmede orienterte 
på ledermøtet i 2011 om sitt arbeid og hva vi kan tilby ute i kretser og klubber. 
Integrering er også tatt inn som et eget punkt i kretsenes utviklingsavtale. 
 
Team Statkraft har gitt et tilbud til utøvere i en kritisk alder, spesielt overgangen fra 
19 til 20 år. Følgende team har fungert i perioden: 

- Team Statkraft Lillehammer, Trøndelag, Tromsø (organisert i samarbeid med 
NSSF) 

- Team Statkraft Nordfjord, Hordaland, Telemark, Oslo/Akershus og Nord 
Østerdal (egne avtaler med Statkraft). 

Disse teamene har levert både løpere og trenere til landslaget i tingperioden.  
 
Prosjekt Young Star Innlandet har fungert godt, og dette prosjektet vil bli videreført 
med fortsatt støtte fra NIF.  
 
Skiskytterskoler  
Sesong Antall skiskytterskoler Gutter Jenter 
2010/2011 46 371 147 
2011/2012 47 406 150 
2012/2013 51 391 178 
2013/2014 62 505 236 
 
Mange klubber rapporterer fremdeles ikke inn skiskytterskolene. I tillegg er det en del 
klubber som arrangerer et tilsvarende opplegg som skiskytterskolen. Mange av disse 
oppleggene blir også underrapportert inn til NSSF. Gjennom kretsutviklingsavtalen og 
informasjon ut til kretser og klubber, har denne rapporteringen blitt bedre.  
 
 

3. Utdanning og kompetanse 
Hovedmål for perioden: NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, 
med fokus på utdanning av nye trenere gjennom en felles forankret filosofi på 
skytedel og fysisk del. 
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Trener- og TD utdanning 
Det skal innen 2014 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 2014 gjennomføres minst:  
• 16 TD 1 kurs 
• 2 TD 2 kurs 

 
I tingperioden 2012-2014 er det utdannet (pr. mai 2014): 

• 390 personer som Trener 1 
• 274 personer som Trener 2 
• 65 personer som Trener 3 
• 15 personer som Trener 4 

 
Totalt antall deltakere i planperioden 2010-2014: 

• Trener 1: 455 
• Trener 2: 402 
• Trener 3: 125 
• Trener 4: 15 

 
Det er gjennomført følgende TD-kurs i tingperioden 2012-2014: 

• 8 TD1-kurs 
• 1 TD2-kurs 

 
Totalt i planperioden 2010-2014: 

• 18 TD 1-kurs 
• 2 TD 2-kurs 

 
Trenerutdanningen er godt over målsettingen. Dette skyldes i stor grad bedre 
innrapportering fra klubbene og kretsene. I tillegg har det vært lagt stor vekt på 
trenerkurs i den nye utviklingsavtalen.  
Det er laget en plan for at landslagsløpere og studenter på høgskoler kan ta T3-kurs. 
Det første kurset startet i mai 2012. 
Sunn jenteidrett 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. 
Det er laget en oversikt over de som har tatt trenerkurs de siste årene. 
 
NSSF har en god og solid treningsfilosofi, og det er en felles forståelse for denne i 
organisasjonen. 
Det er gjennomført årlige evalueringsmøter med kommersielle team og videregående 
skoler som har samarbeidsavtale med NSSF. 
 
TD1-utdanningen er i rute i henhold til langtidsplanen. Noen kretser ønsker seg flere 
med TD1-utdanning. 
TD2-utdanningen er god. Det synes ikke som det er behov for flere TD2’ere pr. i dag. 
Vi har pr. mai 2014 34 TD2’ere. 
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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.  
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 2010-14: Det skal etableres minst 30 nye anlegg, hvorav to 
skal etableres i Osloregionen. 
Gjennom å utarbeide en helhetlig plan for anleggsutbygging, skal vi stimulere til økt 
utbygging i områder med liten kapasitet, der urbane strøk skal prioriteres. NSSF skal 
utarbeide en mal for hvordan søke midler til, og etablere mindre treningsanlegg. 
 
Innen 2014 skal det bygges minst 30 nye anlegg av ulike størrelser. Anlegg i urbane 
strøk, rulleskianlegg og mindre treningsanlegg skal prioriteres. 
 
I Norge skal det være minst to anlegg som har A-lisens og minst tre 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 planperioden 2010-2014, samt antall nye planlagte anlegg og 
planlagt utvidelse av eksisterende anlegg: 

• Nytt   14 
• Planlagt nytt  13 
• Utvidet anlegg 23 (de fleste anlegg som er utvidet, gjelder økt skiveantall)  
• Planlagt utvidet 16 

 
I Oslo-området er det bygd ett nytt anlegg i planperioden og det er planer for 3 andre 
anlegg. 
 
Tallene ovenfor viser at det i planperioden er bygd/utvidet 7 nye rulleskiløyper eller 
asfaltering av eksisterende løyper. 
Vi viser for øvrig til Kirke- og Kulturdepartementets oversikt over alle idrettsanlegg i 
Norge: www.idrettsanlegg.no  
 
Norge har to anlegg med A-lisens: Holmenkollen, Oslo og Granåsen, Trondheim. 
Vi har tre anlegg med B-lisens: Beitostølen, Birkebeineren Lillehammer (utgår 2014) 
og Geilo. Natrudstilen på Sjusjøen vil søke i 2014. Det samme er aktuelt for Steinkjer 
og Lillehammer (fornyelse). 
 
Handlingsplan for anlegg er utarbeidet. Det er en anleggsansvarlig i de fleste kretser, 
samt åtte anleggsrådgivere på regionsnivå.  
Det er utarbeidet et kart som viser alle kommuner med og uten skiskytteranlegg. 
 
Det er opprettet en Utviklingskomite som blant annet har ansvar for anlegg. 
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En viktig sak blir registrering og godkjenning av anlegg med nasjonal lisens for å 
arrangere store nasjonale konkurranser (anlegg med 30 skiver+). 
   

5. Arrangement 
Hovedmål for perioden 2010-14: NSSF skal videreutvikle gode sportslige og 
publikumsvennlige arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
 
Åpningsrennet på Beitostølen ble arrangert i samarbeid med Norges Skiforbund 
november 2012. Arrangementet ble direktesendt på NRK1. Etter dette arrangementet 
valgte Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund å gå hver til sitt og NSSF 
flyttet sitt arrangement til Sjusjøen, etter en anbudsrunde. Navnet ble endret til 
Sesongstart Skiskyting og ble gjennomført 15.-17. november 2013. Arrangementet 
ble en stor suksess med deltagelse fra 12 nasjoner, flere tusen tilskuere begge 
konkurransedager og over 9 timer med sendeflate på NRK 1. 
 
I sesongen 2012-13 og 2013-14 ble det gjennomført 15 stk. DNB Cup renn (for 
senior) og 11 stk. Statkraft Junior Cup pr. sesong. NM junior 2014, arrangert på 
Veldre Sag av MjøsSki, ble det første NM-arrangementet hvor man benyttet 
elektroniske skiver, levert av Megalink AS. NM senior 2014 på Voss ble det første 
TV-sendte NM-rennet siden 1992 og arrangementet ble en stor suksess. Dette 
arrangementet ble det første TV-sendte arrangementet hvor Megalink-skivene ble 
benyttet og dette fungerte meget godt. Videre har det blitt gjennomført en IBU Cup 
på Beitostølen november 2013.  
 
I tingperioden 2012-14 har det blitt gjort ytterligere grep for å øke kvaliteten på 
nasjonale arrangement. Storskjerm har blitt benyttet på alle Norges Cup, NM og HL. 
Det har også blitt videreført konseptet med liveresultater, samt streaming av lyd/bilde 
med god suksess. Speakertjeneste og lydkvalitet på skiskytterstadionene har også 
hatt høy prioritet, samt fokus på god kvalitet på løyper og standplass. 
 
I denne perioden har det blitt gjennomført en årlig arrangørkonferanse, samt en TD2-
samling etter endt sesong. Dette har bidratt til å øke kvaliteten på nasjonale 
arrangement, med fokus på teknisk løsninger samt ytre rammer på arrangementene.  
 
World Cup Holmenkollen 2013 
 
World Cup videreførte arbeidet med strategiområdene fra tidligere år. Fokuset på å 
øke forhåndssalg av billetter og rabattordninger frem til 31.desember har gitt god 
suksess og bedre sikring for arrangøren, uavhengig av vær og øvrige ytre faktorer. 
Billettkonseptet med DNB Familiecamp for barna i Kapellskogen ble videreutviklet og 
et nytt element for 2013 var tilgangen til oppvarmet lavo. Det ble lagt mer vekt på 
bruk av sosiale medier og nyhetsbrev/lokal presse. Det ble investert i nytt antrekk for 
de frivillige for 2013 og 2014 sesongen.  
 
Det ble gjennomført 4 konkurransedager med sprint herrer torsdag, sprint damer 
fredag, jaktstart lørdag og fellesstart søndag. Årsaken til at sprintøvelsene ble splittet 
på to dager var Ski-VM i Val di Fiemme og tildelte TV-tider. Statkraft Young Star ble 
arrangert torsdag, etter herresprinten. Rennet ble sendt påfølgende lørdag på NRK1.  
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Det var totalt 20.700 tilskuere i arenaen, hvilket var ny publikumsrekord. 
Hovedtribunen var utsolgt lørdag. Kongen var til stede både lørdag og søndag. 
Søndagen mottok Martin Fourcade og Tora Berger Holmenkollmedaljen.  
 
Line Eskerud ble ansatt som vikar da Marie Beate Rise gikk ut i 
svangerskapspermisjon i januar 2013.   
 
World Cup Holmenkollen 2014 
 
Januar 2014 kom Marie Beate Rise tilbake fra svangerskapspermisjonen og 
prosjektlederne fordelte oppgavene seg i mellom. Det har lenge vært et behov for å 
dele det krevende administrative arbeidet, og todelingen i 2014 var veldig god. Nytt 
av året var innføringen av frivilligportalen, et rekrutteringsverktøy for frivillige som skal 
benyttes frem mot VM i 2016. Det var om lag 700 frivillige med i 2014. Videre ble det 
arbeidet med å utvikle enkelte områder i arrangementet.  
 
Værgudene var ikke på arrangørens side, og det å arrangere WC finale i en snøfattig 
og mild sesong bød på utfordringer. Det ble hentet inn saltekspert for å sikre beste 
mulig forhold. 
 
Det ble gjennomført 3 konkurransedager: sprint torsdag, jaktstart lørdag og fellesstart 
søndag. Statkraft Young Star ble arrangert torsdag, etter herresprinten. Rennet ble 
sendt lørdag på NRK1. Søndag før fellesstarten ble det avholdt testrenn for den 
potensielle nye øvelsen «single mixed relay».  
 
Det var igjen et godt forhåndssalg og hovedtribunen var utsolgt både lørdag og 
søndag. Det var i underkant 21.000 tilskuere, som igjen gav ny publikumsrekord.  
Darya Domracheva (BEL) ble tildelt Holmenkollmedaljen. Etter kvinnenes øvelse 
søndag ble det holdt en avslutningsmarkering for Tora Berger og Ann Kristin Aafedt 
Flatland på stadion.  
 
Kongen var til stede lørdag og søndag. Statsministeren var til stede lørdag og 
Kulturministeren var tilstede søndag.  
 
Søndag kveld ble det arrangert et avslutningsshow med utdeling av krystallkuler til 
sammenlagtvinnerne. (Trophies Night). Denne kvelden foregikk i VIP teltet med 600 
gjester. Det var en høytidelig markering av vinnerne som avsluttet med en finalefest 
for utøverne.  
 
For begge arrangementene fikk vi disponere arenaen helgen før arrangementet 
startet, hvilket gav tid og mulighet til å rigge stadion og løyper klart til når IBU og 
nasjonene ankom. Arrangementet innfridde både renntekniske, publikumsmessige 
og organisasjonsmessige mål for begge år. TD rapportene var svært positive og NRK 
målingene viste høye seertall for både 2013 og 2014.  
 
De store nasjonale konkurransene har i de to siste sesongene vært arrangert slik: 
 
Sted              2012/2013   2013/2014 
NM senior              Dombås IL   Voss SSL 
NM junior              Tonstad IL   MjøsSki 
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NM jr. enkeltdistanse/Mix stafett Steinkjer SK   Os IL / Røros IL 
Hovedlandsrennet   Voss SSL   Orkdal IL  
NM Rulleskiskyting Oslo SSL/ Fossum IF/ Nittedal SSL  Bossmo&Ytteren IL 
 

6. Organisasjon 
Hovedmål for perioden 2010-14: NSSF skal være Norges mest attraktive 
sponsorobjekt og samarbeidspartner. 
Innsatsområdet organisasjon skal i målperioden ha fokus på organisasjonsutvikling 
både sentralt og lokalt. Delmålene for organisasjon skal synliggjøre og sammenfatte 
målområder som involverer andre innsatsområder i langtidsplanen. 
 
I tingperioden 2012-14 har det vært fokus på følgende delmål: 
 

1. Krets- og klubbutvikling 
Det er utarbeidet en konkretisert framdriftsplan for startmøter i de enkelte kretser som er 
bekjentgjort for kretsene. 
Det er også utarbeidet et opplegg for gjennomføring av startmøter på klubbnivå hvor 
regien legges i den enkelte krets og nødvendig kompetanse/ressurs er sikret.  
Vi har fortsatt en utfordring i forhold til å gjennomføre ønsket antall startmøter i kretser og 
klubber. Det er et klart mål å intensivere dette arbeidet i neste tingperiode.  
Fra og med sesongen 2011/12 ble det utviklet en ny økonomisk modell for kretsstøtte, 
gjennom utviklingsavtalen som ble presentert alle kretsene på ledermøtet i 2011.  
I 2012 ble det opprettet et veilederteam i NSSF bestående 5 kursholdere som kan 
gjennomføre start- og oppfølgingsmøter i klubb og krets. Fra høsten 2012 er det 
gjennomført 19 startmøter fordelt på kretser og klubber. Det er også gjennomført 6 
oppfølgingsmøter. Det blir gjennomført årlige samlinger for veilederne. 

2. Etikk 
Forbundet har i tingperioden jobbet mye med å definere NSSFs etiske kode og 
innarbeide våre etiske verdier i vår profil. Fra sentralt hold er det opprettet et godt 
samarbeid med Antidoping Norge (ADN), forbundet har nå status som Rent 
Forbund.  
Det er utarbeidet etiske retningslinjer for hele organisasjonen. Retningslinjene 
danner grunnlag for blant annet våre arbeidsavtaler med trenere og ledere, 
samspillsregler for landslag, TD’er etc. De følges også opp i markedsarbeidet. De 
etiske retningslinjene er et verktøy for kretser, team og klubber ift arbeidet i hele 
organisasjonen, og skal implementeres videre i kommende tingperiode. 
 
3. Økonomi 
Forbundet har hatt et mål om å øke inntektene sine med 10 % i tingperioden. 
Dette har man innfridd med god margin. Omsetningen har økt fra 53,6 millioner i 
2011 til 67,1 millioner i 2013. Dette gir en økning i perioden på 25 %. Noe av 
dette kommer som en følge av at forbundet har fått synliggjort sine barteravtaler i 
henhold til bemerkninger fra revisor og kontrollkomiteen. Dette har dermed løftet 
både omsetning og kostnader for forbundet. God omsetningsvekst har også gitt 
solide resultater. Dette har gjort at også egenkapitalen har økt betydelig. I 2011 
var denne 12 millioner, mens den i 2013 endte på 15 millioner.  
 
Forbundet har videreført og videreutviklet sine gode regnskaps- og 
rapporteringsrutiner. Stram oppfølging med månedlige prognoser, og jevnlige 
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gjennomganger med budsjettansvarlige for å avdekke negative utviklinger, har 
blitt gjennomført. Gode regnskaps- og likviditetsanalyser blir også månedlig 
rapportert. Videre har forbundet skjerpet kostnadsfokuset hos sine 
landslagstrenere, og disse får blant annet månedlige rapporter på forbruk på 
samlinger. Dette har gjort sitt til at Toppidrettsavdelingen har bedre kontroll på 
kostnadene sine og dermed også leverer bedre i henhold til budsjett. 
 
Aktivitet vs. administrasjonsmåltallet er fortsatt stabilt og innenfor målsetningen på 
75/25. Dette viser at midlene benyttes i stor grad på aktivitet. 

	  
2013	   2012	   2011	   2010	   2009	   2008	  

Aktivitet	   79	  %	   79	  %	   82	  %	   80	  %	   86	  %	   82	  %	  
Administrasjon	   21	  %	   21	  %	   18	  %	   20	  %	   14	  %	   18	  %	  

Tabellen viser prosentvis fordeling aktivitet/administrasjon i perioden 2008-2013. 
I 2014 har forbundet besluttet å benytte Idrettens Regnskapskontor som en stor 
bidragsyter til forbundets regnskapsoppgaver. Dette sørger for ytterligere 
skjerping på rutiner og som en følge av dette har forbundet også fått på plass en 
bedre og sikrere håndtering av bankgodkjenning (ref. kontrollkomiteens rapport 
fra 2012).  
 
VM 2016 er skilt ut som et eget aksjeselskap. Her har forbundet en betydelig 
eierpost. For å sikre verdien i denne har forbundet tett oppfølging på økonomi og 
utvikling for øvrig i dette selskapet. 
 
4. Marked 
NSSFs samarbeidspartnere har i perioden aktivert og brukt sponsoratet godt. De 
store avtalene er reforhandlet med økning i forhold til markedsverdi. NSSF har en 
meget god og solid kundebase med store norske aktører. 
Strategisk viktig valg av ny utstyrsleverandør fra 2014 er gjort. 
Sponsorstruktur med generalsponsor, hovedsponsor, sponsor, samarbeidspartner 
og biathlon pool avtale, med tilhørende struktur på innhold er etablert. 
NSSF har i perioden fått flere partnere som stifter bekjentskap med sporten og de 
kommersielle produkter vi kan tilby. 
Leveransedyktighet har vært fokus i perioden. NSSF jobber med tilgjengelighet 
for kommersielle aktører, både for næringslivet og for media. 
Det har i perioden blitt ytterligere fokus på enkeltutøver, utøvers fremtoning og 
rolle er vesentlig for forbundets assosiasjon og markedsverdi. 
Skiskyting har i perioden ligget stabil som Norges nest mest attraktive idrett.  
Skiskyting når bredt i befolkningen, har meget gode seertall og har en styrket 
posisjon som idrett i tingperioden. 
Det er utarbeidet ny designmanual for Norges Skiskytterforbund. Med 
utgangspunkt i eksisterende logo har man i 2014 versjonen gjort tilpasninger for 
digitale flater og utøkt verktøykasse for elementbruk. 
Med VM2016 på hjemmebane i neste tingperiode vil interessen og 
oppmerksomheten for skiskyting øke. Dette vil være et løft verdimessig for alle 
parter som NSSF vil kapitalisere på. 
 
5. Kommunikasjon og mediedekning 
Norges Skiskytterforbund opprettet stillingen som kommunikasjonssjef i august 
2013. Astrid Lødemel ble ansatt som dette i en delt stilling mellom NSSF (60%) 
og VM 2016 (40%). Kommunikasjonssjefen har blant sine oppgaver å lage 
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strategier for hvordan vi skal få positiv og økt mediedekning, være et bindeledd 
mellom medier og NSSF/utøvere og være en sparringspartner for media på 
spørsmål rundt idretten.  
Kommunikasjonssjefens oppgaver er også å bidra til bedret kommunikasjon både 
utad og innad i organisasjonen og bidra med PR på ulike typer arrangementer.  
 
Da vår markedssjef valgte å slutte våren 2014, ble det besluttet at forbundet 
skulle omstrukturere sin markeds- og kommunikasjonsavdeling. Astrid Lødemel 
ble ansatt i en 100% stilling som markeds- og kommunikasjonssjef i VM2016, 
mens forbundet valgte å slå sammen markeds- og kommunikasjonssjefstillingen 
til en felles overordnet stilling. Vedkommende får ansvar for en 
informasjonskonsulent og en markedskoordinator i sitt team, noe vi mener vil 
styrke markeds- og kommunikasjonssiden i forbundet. 
 
Den økte satsningen på kommunikasjon har også gitt utslag i antall 
medieoppslag. Skiskyting har nå tatt en fast plass i mediebildet og våre 
eliteutøvere har blitt mer synlige i media.  
 
I februar 2013 ble hjemmesiden www.skiskyting.no oppdatert og endret utseende, 
funksjonalitet og publiseringssystem. All informasjon ble også gjennomgått og 
oppdatert. I prosessen fram mot ny hjemmeside ble det lagt ned en grundig jobb i 
å velge et system som både ville dekke forbundets behov sentralt og kretsenes 
behov og ønsker. Kretsene ble derfor involvert i prosessen både før og under 
prosjektet. Målet med den nye hjemmesiden var å gjøre informasjon lettere 
tilgjengelig, gi siden et mer moderne utseende og uttrykk og forenkle 
publiseringsløsningen. 
 
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.  
 
Aktiviteten på kretsnettsidene har vært varierende, men de aller fleste 
kretsnettsidene har nå jevnlige nyhetsoppdateringer og oppdatert informasjon. I 
forbindelse med oppdatering av hjemmesiden, ble det utført opplæring i det nye 
publiseringssystemet for kretsene. Aktiviteten på kretsnettsidene har blitt 
betraktelig bedre etter at vi byttet publiseringssystem.  
 
World Cup Holmenkollen har en egen nettside med oppdatert informasjon om 
arrangementet. Under arrangementet blir siden oppdatert hyppig med nyheter og 
viktig info.  
 
Forbundet har jevnlige oppdateringer på sosiale medier, og har konto både på 
Facebook, Twitter og Instagram. På Facebook legges lenker til artikler fra 
nettsiden og bilder fra Instagram deles også her, samt diverse annen informasjon. 
På Instagram deles bilder fra både nasjonale og internasjonale konkurranser, 
samt annet stort og smått som rører seg i skiskytterverdenen. Twitterkontoen 
brukes også til å dele artikler fra nettsiden, samt at info om internasjonale 



Tinget 2014  Hovedsaksdokument 

24 
 

konkurranser og annen informasjon som kan ha interesse for våre følgere legges 
ut her.  
 
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 når ny markeds- og kommunikasjonssjef er 
på plass høsten 2014. 
 
6. Klima og miljø 
Innen klima og miljø har forbundet fokusert på at alle anlegg og arrangement skal 
ha kildesortering, samt oppfordre klubbene til å levere bly og hylser til gjenvinning.  
Svanemerkede pappskiver er tatt i bruk. 
 
NSSF har fått inn kulefangere som en del av spillemidler for utstyr. Meråker SSK 
har fått i oppgave å gjennomføre og dokumentere et prosjekt som går på 
blyoppsamling. Dette prosjektet vil fortsette i neste planperiode. Metoden som ble 
brukt for å kartlegge spredning av bly klarte bare å fastslå hvor ca. 45 % av blyet 
falt ned ved skivene. Det ble fokusert på området under og foran skivene. Man 
må videre undersøke hvor blyet faller ned bak skivene. Dette gjelder for skudd 
avfyrt på skivene. (Skyting på pappskiver fanges opp 100 % når man har 
kulefanger). 
 
Miljødirektoratet har satt i gang en undersøkelse om blyforurensing og støy i 
forbindelse med skytebaner. 
NSSF har rapportert inn plasseringen av alle skiskytterbaner i Norge. 
Hvilke krav til forurensing og støy som kommer fra direktoratet gjenstår å se. 
 
 

Nye klubber og lag 
Det er pr. 31.12 2013 totalt 188 skiskytterklubber/lag i NSSF. I tingperioden 2010-
2012 er det meldt inn 12 nye lag/klubber i NSSF, mens 5 lag har meldt seg ut. 
I tingperioden 2012-2014 er det registrert 4 nye klubber. To klubber har slått seg 
sammen.  
 
 
Oppfølging av tingsaker fra tinget 2012 
Sak om regionsinndeling i NSSF, denne ble overført fra tinget i 2012. Vedtaket var at 
denne skulle settes opp som temasak under ledermøtet i 2013, for deretter å 
vurderes som en eventuell tingsak i 2014. 
 
Sluttbemerking 
Styret konstaterer at hovedmålene i NSSFs Langtidsplan 2010-2014 i all hovedsak er 
oppnådd. Når det gjelder økonomi vises det i sin helhet til sak 5 Regnskap 2012 og 
2013 med tilhørende noter og økonomisk beretning. Men styret vil understreke at god 
økonomistyring i administrasjonen har gitt et meget godt resultat. 
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NSSF takker sin generalsponsor DNB, hovedsponsorer Statkraft, AF Gruppen, 
Bama, Nammo/Lapua og Odlo. I tillegg ønsker styret å takke andre offisielle 
sponsorer, samarbeidspartnere og utstyrsleverandører.  
Styret retter en spesiell takk til Olympiatoppen for et konstruktivt samarbeid til beste 
for utviklingen av norsk skiskyting. Vi takker media for deres store interesse og 
omfattende dekning av vår idrett i perioden. Takk til Skiforeningen for samarbeidet i 
forbindelse med avviklingen av verdenscup i Holmenkollen i 2013 og 2014. 
 
Skiskytterstyret vil også takke alle NSSF sine ansatte og tillitsvalgte for helhjertet 
innsats. 
 
Til alle involverte parter i våre lag, kretser, videregående skoler med skiskyttertilbud 
og ikke minst våre rennarrangører vil vi rette en takk for det viktige arbeidet som 
gjøres. Dette både med tanke på å skape aktivitet og øke rekrutteringen innen 
skiskyting, og sett i et mer samfunnsnyttig perspektiv. Dere er alle viktige 
bidragsytere til å skape positive mennesker som får med seg mye verdifull erfaring 
videre i livet. 
 
 

Oslo, 22. mai 2014 
 
 
 
 
 

Tore Bøygard (sign.)    Marian Lyngsaunet (sign.)   Hans Petter Olsen (sign.)                 
President    2.Visepresident   Styremedlem 
 
 
 
 
Axel Krogvig (sign.)            Jarle Tvinnereim (sign.) Gjermund Hol (sign.) 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem    
 
 
 
 
Eva Lillebakken (sign.)  Stig Flatebø (sign.)    
Styremedlem     Fungerende generalsekretær 



Tinget 2014  Hovedsaksdokument 

26 
 

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 totalt antall Jenter kvinner kvinner kvinner gutter menn menn menn 

	  
medlemmer 0-12 13-16 over 17 totalt  0-12 13-16 over 17      totalt 

01.01.1990 6072 
	   	   	   	   	   	   	   	  01.01.1991 5532 
	   	   	   	   	   	   	   	  01.01.1992 5951 
	   	   	   	   	   	   	   	  01.01.1993 5447 269 336 897 1502 523 869 2553 3945 

01.01.1994 5534 295 339 1109 1743 522 807 2462 3791 
01.01.1995 4935 327 294 933 1554 516 680 2185 3381 
01.01.1996 5403 341 304 1091 1736 554 700 2413 3667 
01.01.1997 5729 376 315 1132 1829 664 712 2530 3906 
01.01.1998 5137 352 296 844 1492 690 739 2216 3645 
01.01.1999 4294 297 257 752 1306 648 664 1676 2988 
01.01.2000 4511 329 276 807 1412 725 711 1663 3099 

	  
totalt antall Jenter kvinner kvinner kvinner gutter menn Menn menn 

Årstall medlemmer 0-12 13-19 over 20 total k 0-12 13-19 over 20 total m 
01.01.2001 4555 308 282 687 1277 877 794 1607 3278 
01.01.2002 6251 402 371 851 1624 1342 1084 2201 4627 
01.01.2003 7369 551 449 1060 2060 1624 1344 2341 5309 
31.12.2003 8874 652 535 1392 2579 1813 1548 2934 6295 
31.12.2004 8926 741 511 1350 2602 1722 1569 3033 6324 
31.12.2005 5352 591 526 406 1523 1338 1430 1061 3829 
31.12.2006 7365 687 641 1145 2473 1378 1418 2096 4892 
31.12.2007 8020 698 639 1283 2620 1448 1472 2480 5400 
31.12.2008 7811 630 668 1220 2517 1279 1430 2584 5293 
31.12.2009 8298 731 665 1313 2709 1459 1386 2744 5589 
31.12.2010 8887 835 716 1581 3132 1487 1431 2837 5755 
31.12.2011 9394 825 743 1900 3464 1451 1420 3055 5926 
31.12.2012 10062 810 761 2014 3585 1454 1438 3585 6477 
31.12.2013 10015 737 762 1967 3466 1379 1356 3814 6549 

 
 
 

  
 
   
               
          
          
              totalt 

         
          
          
          3945 
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2. ANTALL LISENSUTØVERE 

 
(KILDE: DNB og NSSF statistikk) 
 

År Total A+B C-lisens Gutter jenter menn kvinner 
 

   
total 13-16 år 13-16 år 

17 år og 
eldre 

17 år og 
eldre 

 
   

Engangs A + B A + B A + B A + B 
 1989 1000 

       1990 1020 
       1991 1035 
       1992   929 
       1993   893 
       1994   825 
       1995   881   807   74 

     1996   858   785   73 295 106 341 116 
 1997   872   810   62 321 101 331 113 
 1998   831   756   75 316   92 316 107 
 1999   837   759   78 345 101 289 110 
 2000   874   757 117 366 118 302   88 
 2001   949   801 148 399 124 323 103 
 2002 1105   952 153 503 157 346   99 
 2003 1306 1178 128 672 182 334 118 
 2004 1489 1366 123 781 221 368 119 
         B-lisens B-lisens A-lisens A-lisens Engangslisens 

2005 1708 1518 288 877 197 333 111 190 
2006 1724 1612 186 889 305 307 111 112 
2007 1916 1732 

 
916 328 350 138 184 

2008 1993 1804 
 

810 354 470 170 189 
2009 1865 1685 

 
711 304 478 192 180 

2010 1865 1604 
 

593 303 498 210 261 
2011 1819 1613 

 
611 297 498 207 206 

2012 1810 1629 
 

660 286 470 213 181 
2013 1880 1645  641 313 466 225 235 
2014 1978 1707  665 330 480 232 271 

 

            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
      118 

       119 
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   ANTALL KLUBBER/LAG  
(Kilde: NSSFs Håndbok/Terminliste). I 2002 ble foretatt en opprydning i forhold til gamle klubber og 
lag som ikke var særlig aktive. 
 

Årstall 
Antall 

klubber/lag 
   1989 193 
   1990 189 
   1991 191 
   1992 196 
   1993 179 
   1994 181 
   1995 179 
   1996 177 
   1997 179 
   1998 166 
   1999 164 
   2000 162 
   2001 161 
   2002 131 
   2003 139 
   2004 149 
   2005 161 
   2006 169 
   2007 181 (165 rapporterte til IR 31.12.2006) 

2008 184 (177 rapporterte til IR 31.12.2007) 
2009 188 (181 rapporterte til IR 31.12.2008) 
2010 191 (180 rapporterte til IR 31.12.2009) 
2011 195 (181 rapporterte til IR 31.12.2010) 
2012 190 (180 rapporterte til IR 31.12.2011) 
2013       186            (181 rapporterte til IR 31.12.2012) 
2014       188            (185 rapporterte til IR 31.12.2013)  

 
3. ANTALL TERMINFESTEDE RENN  

(Kilde: NSSFs Terminliste. Kilde for sesongene fra og med 2006/07 er NAIS.) 
 

1988 215 
1989 144 
1990 210 
1991 223 
1992 221 
1993 213 
1994 205 
1995 201 
1996 179 
1997 177 
1998 204 
1999 181 
2000 189 
2001 183 
2002 190 

003 199 
2004 193 
2005 211 
2006 180 
2007 171 
2008 216 
2009 181 
2010 190 
2011 189 
2012 184 

   2013    185 
   2014    197
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4.  DELTAKELSE I MESTERSKAP 
	  

(Tallene refererer seg til påmeldte deltakere på den distansen med flest påmeldte) 
	  
	  
	  

År 

NM senior KS MS 	  
	  

sum 

NM junior K 

18-19 

K 

16-17 

K M 

18-19 

M 
16- 
17 

M 	  
	  

sum 

HL J 

15 

J 

14 

G 

15 

G 

14 

	  
su 
m 

1987 Tromsø 14 89 103 Tromsø 18 22 	   53 107 	   200 	  
Bardufo 

	   	   	   	   	  
	  
165 

	   Dombås 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1988 (Tingvoll) 22 99 121 Voss 24 30 	   70 121 	   245 ss 23 21 67 54 
	   Sørskogbygd 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

1989 a 24 90 114 Snåsa 18 32 	   75 110 	   235 Meldal 23 25 60 59 167 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   N.fjorde 	   	   	   	   	  

1990 Voss 25 95 120 Lygna 22 33 	   69 106 	   230 id 27 24 82 61 194 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dombå 	   	   	   	   	  

1991 Steinkjer 26 96 122 Tana 24 33 	   60 84 	   201 s 30 12 79 60 181 
1992 Skrautvål 35 100 135 Meldal 18 44 	   51 108 	   221 Svene 16 22 61 66 165 
	   Hattf.dal/Bru 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Bossm/ 	   	   	   	   	  

1993 mund 53 110 163 Ål 25 38 	   58 79 	   200 Y 23 16 67 57 163 
	   Orkdal/Trond 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

1994 heim 38 66 104 Markane 33 29 	   52 78 	   192 Meråker 20 35 63 54 172 
	   	   	   	   	   Brumundd 	   	   	   	   	   	   	   Vossest 	   	   	   	   	  

1995 Fet 30 73 103 al 21 33 	   53 101 	   208 r. 31 10 53 56 150 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Dombå 	   	   	   	   	  

1996 Brumunddal 26 76 102 Vingelen 22 41 	   57 88 	   208 s 9 18 48 43 118 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Vingro 	   	   	   	   	  

1997 Snåsa 24 71 95 Bjerkvik 24 38 	   55 77 	   194 m 17 19 38 55 129 
	   	   	   	   	   Simostran 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

1998 Dokka 33 92 125 da 27 22 	   55 72 	   176 Målselv 19 17 52 42 130 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Trondhj 	   	   	   	   	  

1999 Tana 24 59 83 Dombås 26 20 	   44 65 	   155 em 17 22 48 59 146 
	   	   	   	   	   Vossestrd/ 	   	   	   	   	   	   	   N.fjorde 	   	   	   	   	  

2000 Meråker/Ål 33 79 112 Mer. 14 23 	   38 61 	   136 id 18 12 55 50 135 
2001 Ål 31 77 108 Sirdal 20 21 	   35 55 	   131 Hernes 17 24 58 52 151 
	   	   	   	   	   Vestre 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2002 Nordfjordeid 28 72 100 Trysil 15 22 	   30 68 	   135 Lygna 22 25 59 69 175 
	   	   	   	   	   	   18-19- 	   	   18-19- 16- 	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   20 16-17 	   20 17 	   	   	   	   	   	   	   	  

2003 Tromsø 24 62 86 Tana 17 20 	   41 58 	   136 Bjerkvik 21 16 71 90 198 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   17- 	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   19-20 17-18 16 19-20 18 16 	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Brumun 	   	   	   	   	  

2004 Steinkjer 22 76 98 Soknedal 11 29 19 22 54 43 178 d 25 37 108 102 272 

2005 Mo i Rana 21 62 83 Lygna 15 33 16 24 64 68 220 Meråker 38 48 93 132 311 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   18- 	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   20-21 18-19 17 20-21 19 17 	   	   16 15 16 15 	  
	   	   	   	   	   Vossestra 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2006 Trondheim 41 102 143 nd 18 29 29 26 83 61 246 Geilo 51 42 130 158 381 
	   	   	   	   	   Eldar(Sird 	   	   	   	   	   	   	   Brumun 	   	   	   	   	  

2007 Folldal 50 105 155 al-flyttet) 18 36 38 41 111 94 338 d 47 57 133 154 391 
	   Markane/Har 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2008 dbagg 49 103 152 Ål 15 52 36 55 121 101 380 Målselv 49 49 106 109 313 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Øystre 	   	   	   	   	  

2009 Vingrom IL 59 142 201 Bjerkvik IL 16 49 33 47 149 84 378 S. 44 65 118 139 366 
	   	   	   	   	   Frol/Stikle 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2010 Simostranda 65 144 209 stad 29 51 43 63 135 85 406 Alta 51 49 116 95 311 
	   Målselv/V.mål 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Trondhj 	   	   	   	   	  

2011 selv 46 86 132 Drangedal 22 45 42 70 135 83 397 em 63 68 107 126 364 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Os/Rør 	   	   	   	   	  

2012 Trondhjems 75 179 254 Markane 16 54 44 59 137 75 385 os 65 61 122 125 373 

2013 Dombås 77 172 249 Tonstad 16 59 40 61 129 84 389 Voss 55 47 106 127 335 
2014 Voss 63 152 215 MjøsSki 26 70 42 75 130 84 427 Orkdal 49 77 133 136 395 
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5. Deltakere NM Rulleskiskyting 
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M senior 

	  
	  

K 20- 
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M 20- 
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M 
1
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M 
18 

	  
	  

K 
19 

	  
	  

K 
1
8 

	  
	  

K 
17 

	  
	  

M 
17 

	  
	  
	  
TOTALT 

	  
	  
	  
	  
	  
uoffisielt NM 2001 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Meråker 
Hønefoss 
Tonstad 
Folldal 

Hvaltjern 
Birkenes 

Geilo 
Natrudstilen 

Vik 
Tonstad 
Meråker 

Oslo 
Bossmo & Ytteren 

13 
16 
13 

	  
22 
18 
20 
20 
17 
21 
25 
23 
20 

21 
26 
25 

	  
26 
22 
31 
44 
39 
37 
51 
57 
37 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

12 
10 
20 
25 
14 
14 
16 
14 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

18 
38 
37 
47 
47 
54 
52 
42 
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29 
26 
27 
21 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

36 
62 
69 
51 
39 
44 
68 
41 

34 
42 
38 

0 
48 

173 
306 
368 
332 
300 
364 
379 
279 

40 17 
33 
47 
45 
38 
50 
50 
25 

57 
68 
49 
45 
53 
41 
41 

18 
18 
19 
10 
21 
19 
20 

18 
18 
16 
20 
26 
26 
18 
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SAK 5 REGNSKAP 2012 OG 2013 
 
Styrets forslag til vedtak: Regnskap for 2012 og 2013 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























Norges Skiskytterforbunds ting 2014  Hovedsaksdokument  

42 
 

PROSJEKTREGNSKAP 31.12.2012 
  INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT 

              

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

10  - Tilskudd             

SUM 10 - Tilskudd -5 647 486 -5 735 142 1 100 0 -5 646 386 -5 735 142 

              

SUM 12 - Diverse inntekter -1 880 155 -2 269 754 114 756 112 979 -1 765 399 -2 156 775 

              

SUM 13  - Salg -293 575 -572 004 242 344 271 628 -51 231 -300 376 

              

15 - Sponsor             

Sponsorinntekter -27 405 109 -23 184 364 2 820 977 62 629 -24 584 132 -23 121 735 

Sponsoroppfølging/-kostnad -404 219 -470 550 1 410 284 1 174 249 1 006 065 703 699 

SUM 15 - Sponsor -27 809 328 -23 654 914 4 231 261 1 236 878 -23 578 067 -22 418 036 

              

SUM 20 - Administrasjon -379 389 -300 477 6 373 068 5 287 280 5 993 679 4 986 803 

              

SUM 21 - Servicetjenester -5 066 616 -3 475 648 5 066 616 3 475 648 0 0 

              

24 - Utvikling og utdanning             

Kurs og utdanning -204 000 -106 712 1 290 346 677 718 1 086 346 571 006 

Kretsutvikling -3 252 709 -3 336 100 2 399 665 2 431 130 -853 044 -904 970 

Team Statkraft -400 000 0 833 219 420 000 433 219 420 000 

Administrasjon 0 0 908 407 669 367 908 407 669 367 

Utviklingsprosjekter -100 000 0 350 553 650 000 250 553 650 000 

SUM 24 - Utvikling og utdanning -3 956 709 -3 442 812 5 782 190 4 848 215 1 825 481 1 405 403 

              

25 - World cup             

Billett og VIP-inntekter -3 440 409 -2 844 804 1 290 514 336 310 -2 149 895 -2 508 494 

Sponsorinntekter -5 395 692 -5 222 594 0 0 -5 395 692 -5 222 594 

Arrangementskostnader -2 270 778 -2 483 434 7 449 595 7 845 585 5 178 817 5 362 151 

Administrasjon -142 941 -78 514 1 102 446 989 383 959 505 910 869 

Markedsføring/reklame -211 913 0 518 615 140 267 306 702 140 267 

SUM 25 - World cup -11 461 733 -10 629 346 10 361 170 9 311 545 -1 100 563 -1 317 801 

              

26 - Egne arrangement             

Nasjonale renn og mesterskap -1 273 764 -672 760 2 231 356 383 157 957 592 -289 603 

Andre arrangement -1 219 377 -320 275 1 844 655 917 346 625 278 597 071 

Internasjonale arrangement -861 812 0 730 099 1 180 216 -131 713 1 180 216 

SUM 26 - Egne arrangement -3 354 953 -993 035 4 806 110 2 480 720 1 451 157 1 487 685 

              

27 - Integrering             

Administrasjon 0 0 462 178 516 245 462 178 516 245 

Aktivitet -725 000 -1 045 000 520 433 788 932 -204 567 -256 068 

SUM 27 - Integrering -725 000 -1 045 000 982 611 1 305 176 257 611 260 176 
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  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

30 - Tillitsvalgte             

Styrekostnader -8 120 -7 035 522 138 425 597 514 018 418 562 

Komitekostnader 0 0 84 267 28 727 84 267 28 727 

Ting/ledermøte -57 120 -62 648 217 344 195 211 160 224 132 563 

Internasjonal representasjon 0 0 143 544 24 174 143 544 24 174 

SUM 30 - Tillitsvalgte -65 240 -69 683 967 293 673 709 902 053 604 026 

40 - Toppidrett             

Elitelandslag             

Sum Elitelandslag -2 871 139 -1 730 040 14 282 551 13 119 793 11 411 412 11 389 753 

              

Rekruttlandslag             

Sum Rekruttlandslag -200 000 -154 180 3 887 306 3 664 530 3 687 306 3 510 350 

              

Juniorlandslag             

Sum Juniorlandslag -5 425 -18 160 2 360 197 2 032 381 2 354 772 2 014 221 

              

Støtteapparat             

Sum Støtteapparat -1 455 458 -494 314 5 072 276 3 837 945 3 616 818 3 343 631 

SUM 40 - Toppidrett -4 532 022 -2 396 694 25 602 330 22 654 650 21 070 308 20 257 956 

              

              

TOTALT -65 172 206 -54 584 508 64 530 849 51 658 428 -641 357 -2 926 080 
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Noter til regnskapet 2012 
 
Note 1 Regnskapsprinsipp 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i 
Norge. 

  
         Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

    Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er  
klassifisert som omløpsmidler. 

 Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering 
av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 

     Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige 
avskrivninger. 
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanse         
er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt  
nedskrivning til virkelig verdi. 
 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske 
levetiden. 

   Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
        

     Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 
        

     Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 
        Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 

      
    Aksjer og andeler i andre selskap 

        Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som 
anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. 

      Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes og ikke være 
 forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. 
 Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. 

   
    Fordringer 

        Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. 

       Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.  
  

  Bankinnskudd, kontanter o.l. 
        Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre 

betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 
      

  Pensjon 
      Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under 

avsetning for forpliktelser. 
        Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. 

       Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader. 

 
     Inntektsføringsprinsipper 

 Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. 
        Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. 
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Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien 
mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. 

    
      
  Periodiseringsregler 

     Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt 
        For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved 

periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. 
       

     Skatter 
Norges Skiskytterforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor 
ikke skattepliktig. 

         
         

          
 Note 2 Kundefordringer 

Pr. 31.12.2012 har NSSF utestående kr. 5.042.157,-. Det har blitt foretatt en tapsavskrivning i 2012 
på kr. 75.000. 
 
Note 3 Kreditorer 
Gjelden til kreditorene er pr. 31.12.12 på kr. 5.518.265,-. Det er ingen gamle uoppgjorte poster. 
 
Note 4 Forskudd 
Konto 1380 viser at NSSF skylder løpere i form av sponsormidler, bonuser og OLT-stipend kr. 
975.256,-. Dette fordi løperne ikke har tatt ut midlene ennå. 
 
Note 5 Idrettsmateriell, maskiner og utstyr 
Det er for året 2012 avskrevet på biler til sammen 421.096. Det er i løpet av året blitt gjort en del 
endringer i forbundets bilpark. Det er kjøpt inn en ny varebil, samt at det er gjort en oppgradering 
av smøretraileren. Smøretraileren avskrives over 8 år, mens varebilene blir avskrevet over 5 år. Alt 
øvrig utstyr er utgiftsført direkte i driftsregnskapet. 
 
Note 6 Varer for videresalg 
I lagerbeholdningen pr. 31.12.12 inngår merker og medaljer til KM, LM, Skiskytingens Dag, 
Skiskyttermerket, samt skytematter og skyteblinker hos Idrettsbutikken. Beholdningen er tilnærmet 
uendret i forhold til fjoråret og er priset etter innkjøpspris u/mva. 
 
Note 7 Idrettsanlegg 
NSSF eier ikke noe idrettsanlegg. 
 
Note 8 Verdipapirer 
NSSF har ingen verdipapirer. 
 
Note 9 Lån og pantstillelser 
NSSF har ikke tatt opp noe lån og har heller ikke gitt noen form for garanti.  
 
Note 10 Arrangementer 
I 2012 arrangerte forbundet World Cup i Holmenkollen. Det endte med et overskudd på ca. 
1.100.000,-. Åpningsrennet på Beitostølen i november 2012, et samarbeide med Skiforbundet, ble 
arrangert med et tap på ca. kr.560.000. Dette skyldes i all hovedsak kostnader knyttet til tv-
dekning. Alle kostnader vedr. WC i Holmenkollen februar 2013 er overført til balansen og belastes 
2013-regnskapet. 
 
Note 11 Bundne midler 
I posten inngår bundne bankinnskudd på kr. 1.435.315. 
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Note 12 Avsetninger 
I balansen pr. 31.12.2012 er det gjort disse avsetningene for ikke utbetalt tilskudd til klubber: 
Våpentilskudd Gilde kr. 10.000. 
Jubileumsgaven, DNB Klubbstipend,  har en avsetning på 312.500,-.  
Disse stipendene skal deles ut over en 10-års-periode. 
 
Note 13 Periodiseringer 
Enkelte avsetninger er gjort for kostnader som gjelder 2012. Beløpet utgjør ca. 360.000 og består 
vesentlig av honorar til en utenlandsk smører og til Team Statkraft. Utlegg ifm. sponsortur til VM 
Nove Mesto i 2013 er ført over balansen med kr. 450.000,-. I tillegg er en del forskuddsbetalte 
reisekostnader og forsikringer overført balansen på til sammen ca. kr. 480 000 kr. Av fakturerte 
sponsorinntekter er ca. kr. 2.700.000,- overført til 2013. Dette består i all hovedsak av 
sponsormidler øremerket Sochi-2014. 
 
Note 14 Ansatte 
Antall årsverk har totalt vært på 23,2 fordelt på administrasjon, trenere og smørere. 
 
Note 15 Utbetaling til styret 
Det er utbetalt kr. 198.893,- i styrehonorar i 2012. 
 
Note 16 Diverse 
Momskompensasjon fra Staten gjennom NIF er mottatt med kr. 1.462.559,- 
 
Note 17 Egenkapital 

   

 
 

  
      

              Bunden  
                      egenkapital 

Fri       
egenkapital 

Sum 
egenkapital 

Egenkapital pr 01.01.12 
  

 4.000.000   8.035.753 12.035.753 

       Årets endring i egenkapital: 
    Årets resultat til annen egenkapital 
 

               0       641.359       641.359 
Overføring fri til bunden egenkapital 

 
        3.000.000 -3.000.000                  0 

Egenkapital pr.31.12.12      7.000.000    5.677.112 12.677.112 
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PROSJEKTREGNSKAP 31.12.2013 
 
  INNTEKTER KOSTNADER RESULTAT 

              

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

10  - Tilskudd             

SUM 10 - Tilskudd -5 647 486 -5 735 142 1 100 0 -5 646 386 -5 735 142 

              

SUM 12 - Diverse inntekter -1 880 155 -2 269 754 114 756 112 979 -1 765 399 -2 156 775 

              

SUM 13  - Salg -293 575 -572 004 242 344 271 628 -51 231 -300 376 

              

15 - Sponsor             

Sponsorinntekter -27 405 109 -23 184 364 2 820 977 62 629 -24 584 132 -23 121 735 

Sponsoroppfølging/-kostnad -404 219 -470 550 1 410 284 1 174 249 1 006 065 703 699 

SUM 15 - Sponsor -27 809 328 -23 654 914 4 231 261 1 236 878 -23 578 067 -22 418 036 

              

SUM 20 - Administrasjon -379 389 -300 477 6 373 068 5 287 280 5 993 679 4 986 803 

SUM 21 - Servicetjenester -5 066 616 -3 475 648 5 066 616 3 475 648 0 0 

              

24 - Utvikling og utdanning             

Kurs og utdanning -204 000 -106 712 1 290 346 677 718 1 086 346 571 006 

Kretsutvikling -3 252 709 -3 336 100 2 399 665 2 431 130 -853 044 -904 970 

Team Statkraft -400 000 0 833 219 420 000 433 219 420 000 

Administrasjon 0 0 908 407 669 367 908 407 669 367 

Utviklingsprosjekter -100 000 0 350 553 650 000 250 553 650 000 

SUM 24 - Utvikling og utdanning -3 956 709 -3 442 812 5 782 190 4 848 215 1 825 481 1 405 403 

              

25 - World cup             

Billett og VIP-inntekter -3 440 409 -2 844 804 1 290 514 336 310 -2 149 895 -2 508 494 

Sponsorinntekter -5 395 692 -5 222 594 0 0 -5 395 692 -5 222 594 

Arrangementskostnader -2 270 778 -2 483 434 7 449 595 7 845 585 5 178 817 5 362 151 

Administrasjon -142 941 -78 514 1 102 446 989 383 959 505 910 869 

Markedsføring/reklame -211 913 0 518 615 140 267 306 702 140 267 

SUM 25 - World cup -11 461 733 -10 629 346 10 361 170 9 311 545 -1 100 563 -1 317 801 

              

26 - Egne arrangement             

Nasjonale renn og mesterskap -1 273 764 -672 760 2 231 356 383 157 957 592 -289 603 

Andre arrangement -1 219 377 -320 275 1 844 655 917 346 625 278 597 071 

Internasjonale arrangement -861 812 0 730 099 1 180 216 -131 713 1 180 216 

SUM 26 - Egne arrangement -3 354 953 -993 035 4 806 110 2 480 720 1 451 157 1 487 685 

              

27 - Integrering             

Administrasjon 0 0 462 178 516 245 462 178 516 245 

Aktivitet -725 000 -1 045 000 520 433 788 932 -204 567 -256 068 

SUM 27 - Integrering -725 000 -1 045 000 982 611 1 305 176 257 611 260 176 
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  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

30 - Tillitsvalgte             

Styrekostnader -8 120 -7 035 522 138 425 597 514 018 418 562 

Komitekostnader 0 0 84 267 28 727 84 267 28 727 

Ting/ledermøte -57 120 -62 648 217 344 195 211 160 224 132 563 

Internasjonal representasjon 0 0 143 544 24 174 143 544 24 174 

SUM 30 - Tillitsvalgte -65 240 -69 683 967 293 673 709 902 053 604 026 

              

40 - Toppidrett             

Elitelandslag             

Sum Elitelandslag -2 871 139 -1 730 040 14 282 551 13 119 793 11 411 412 11 389 753 

              

Rekruttlandslag             

Sum Rekruttlandslag -200 000 -154 180 3 887 306 3 664 530 3 687 306 3 510 350 

              

Juniorlandslag             

Sum Juniorlandslag -5 425 -18 160 2 360 197 2 032 381 2 354 772 2 014 221 

              

Støtteapparat             

Sum Støtteapparat -1 455 458 -494 314 5 072 276 3 837 945 3 616 818 3 343 631 

SUM 40 - Toppidrett -4 532 022 -2 396 694 25 602 330 22 654 650 21 070 308 20 257 956 

              

TOTALT -65 172 206 -54 584 508 64 530 849 51 658 428 -641 357 -2 926 080 
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SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 

 
6.1   
Saksopplysninger:  
På NSSF 17. ordinære ting 1.-3. juni 2012 i Kristiansand, tok Buskerud Skiskytterkrets opp 
følgende sak: 
  

"Anmodning om at tinget ber Skiskytterforbundet om å utrede alternative inndelinger 
av regionene." 
Begrunnelse: 
Buskerud Skiskytterkrets har fått innspill på at dagens regioninndelinger innebærer 
at det er store forskjeller med hensyn til antall lisensbetalende løpere i regionene.  
Det er også store forskjeller i antall store konkurransearenaer (med 30 blinker), noe 
som medfører at det er i Øst er mange arenaer i forhold til antall store nasjonale 
konkurranser. Det medfører for region Øst en stor reisebelastning på 15- og 16-
åringene i forbindelse med Landsdelsmesterskap og kvalifiseringsrenn til Young 
Star da det er lange reiseavstander internt i region Øst.  
 
Vedtak: 
Saken oversendes det nye styret og settes opp som temasak under ledermøtet i 
2013, for deretter vurderes som en eventuell tingsak i 2014. 

 
I NSSF har vi tre organisasjonsledd: klubb, krets og forbund. Det er i dag åpent for 
samarbeid mellom kretsene uavhengig av region.  
 
Saken angående en eventuell ny regioninndeling i NSSF ble tatt opp som temasak på 
NSSF sitt ledermøte i Molde 7.-9. juni 2013 i henhold til vedtaket på Tinget i 2012. 
Etter disse innspillene har Utviklingskomiteen arbeidet videre med saken og på bakgrunn 
av dette utarbeidet tre alternative forslag: 
 
Alternativ 1: 
Regioninndelingen opprettholdes slik den er i dag. 
 
Alternativ 2: 
I utredningen av alternativ 2 har UK ønsket å vurdere regionstørrelsen basert på antall 
lisensløpere for å lage en inndeling. Dette blir godt ivaretatt i dette alternativet.  
 
Utviklingskomiteen foreslår en ny inndeling av region Øst i alternativ 2: 
> Innlandet: Hedmark, Nord-Østerdal og Oppland 
> Sør: Telemark, Vestfold og Buskerud 
> Øst:(Oslo, Akershus og Østfold) 
 
Den nye inndelingen bør gjelde for: 
- Landsdelsmesterskap 
- Deltakelse i Statkraft Young Star 
- Regionsamlinger for 15-16 åringer 
- Kompetansehevende tiltak sammen innad i regionen, trenerforum kretsutviklere og  
   jenteansvarlige.  
- Terminliste samarbeid. 
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I forhold til tildeling av mesterskap opprettholdes den ordningen vi i dag har med 6 års 
syklus. 
 
Alternativ 3: 
Utviklingskomiteen ba om synspunkt fra Telemark skiskytterkrets om region inndeling. Da 
spesifikt fordeler og ulemper for Telemark om tilhørighet til Region Sør (Rogaland- og 
Agder skiskytterkrets) kontra Region Øst (Vestfold og Buskerud).   
 
TVSSK ga i sin tilbakemelding at de hadde hatt en runde på dette sammen med ledere for 
klubbene i kretsen. De har god rekruttering og fått sterke bånd til Vestfold. Klubbene 
ønsker derfor å holde seg østover med tanke på det sportslige. De føler den sportslige 
utviklingen for løperne sine vil være større sammen med Buskerud og østover.  
 
Derfor ønsker ikke TVSSK løsningen som er skissert i alternativ 3. De ønsker å 
opprettholde regionene slik de har vært.  
 
Dette hindrer de ikke å reise på renn i Agder og å samarbeide med region Rogaland og 
Agder ved behov.  
 
Alternativ 3 blir derfor forkastet. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret innstiller på å beholde eksisterende regioninndeling. 
 
 
6.2: Forslaget er reist av Birkenes IL og lyder som følger:  
 
Birkens IL foreslår at det åpnes for at landslagsløpere kan benytte klubbtøy i NM. 
 
Begrunnelse: 
Siste NM ble overført direkte på TV med stort hell. Om nasjonal TV-dekning fra NM er 
aktuelt i framtida er ikke sikkert, men i så fall er det klubbenes mulighet for å få profilering 
og omtale. Det skaper lokal entusiasme og styrker klubbmiljøet. 
Vår klubb har lang tradisjon for å levere landslagsløpere, og er kry av det, men vi rettet oss 
i TV-stolen også når våre øvrige løpere fôr fram i NM-løypene med klubbens navn i panna 
og på ryggen. Og det ble flittig kommentert i lokalmiljøet. 
Landslagsløperne er oppalet i klubbene, så vi mener dette kan være et sundt bidrag begge 
veier.  
Til sammenligning fungerer tilsvarende ordning i skiforbundet, som har lang tradisjon for 
TV-dekning fra NM. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret innstiller på å beholde dagens ordning. Dette begrunnes blant annet i at forbundet 
har signert langsiktige sponsoravtaler med blant annet DNB og Swix, der dagens ordning 
ligger som en betingelse for å kunne oppfylle avtalene. 
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Sak 6.3: Forslaget er reist av Buskerud Skiskytterkrets og lyder som følger:  
 
Endre antall etapper på jentestafetten i hovedlandsrennet fra 3 etapper til 4 etapper. 
 
Begrunnelse: 
Under årets hovedlandsrenn på Orkdal var det totalt påmeldt 126 jenter mens det var 
plass til 90 jenter på stafetten. Dette medførte at 36 jenter ikke fikk gå stafett. i 2015 vil det 
bli enda flere jenter totalt sett da det kommer opp en større jenteklasse født i 2000 (61 
deltakere Kvalfossprinten 2014, vil anta større deltakelse i HL enn på Kvalfoss) med en 
liten jenteklasse født i 1998 (49 deltakere på HL 2014) Noe som betyr, hvis ikke reglene 
forandres, at ennå flere jenter ikke får gå stafett i 2015. Vi er klar over at det er noen 
kretser som er tynne på jentesiden, men mener at dette kan løses med at de kretsene som 
ikke er mange nok til å stille egne lag, kan få muligheten til å slå seg sammen å stille som 
fullverdige deltakere i stafetten. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret oversender saken til nytt styre for videre behandling i UK. 
 
 
Sak 6.4: Forslaget er reist av Voss Skiskyttarlag og lyder som følger:  
 
Forslag om endring av programmet for NM senior. 
 
Voss Skiskyttarlag fremmer med dette forslag om følgende endring av NM for senior: 
  
a) Sprint, fellesstart/jaktstart og stafett gjennomføres en helg (fredag, lørdag og søndag) i 
perioden mellom 25. desember og 20. februar.  
b) Normaldistansen arrangeres som et del av en Norges Cup helg.  
 
  
Vi ønsker at NM skal være en folkefest for skiskyttersporten. Vi ønsker også at 
mesterskapet være et sportslig høydepunkt hvor nye talentet kan bryne seg mot dagens 
elite.  
For å få dette til mener vi at NM arrangementet må deles i 2, og hoveddelen må 
arrangeres i januar eller februar!  
 
Vi har nettopp arrangert NM i skiskyting på Voss. På mange måter ble det et vellykket 
arrangement med 9000 tilskuere i arenaen i løpet av NM uka. Gode direktesending på 
NRK, og introduksjon av elektroniske blinker. Men for oss som arrangør nådde vi ikke alle 
målsettingene. Vi hadde ambisjoner om 20.000 tilskuere og et enda bedre sponsorsalg. 
Totalt fikk vi en inntektssvikt på over 1 million. Omsettingen endte på 3,5 millioner. Etter 
10.000 dugnadstimer sitter vi igjen med et økonomisk tap. Men heldigvis ikke større enn at 
vi handterer det.  
 
Vi arrangerte NM i Nordiske Grener i 2012. Dette ble arrangert i januar, med over 30.000 
tilskuere, og en omsetting på 9 millioner. Dette viser at NM har et stort potensiale som 
arrangement, og at NM kan spille en viktig rolle for å utvikle skiskyttersporten. Vi mener 
det er viktig for skiskytter Norge at vi lager en best mulig arena for de løperne som enda 
ikke har nådd World Cup nivå. Ved å utvikle sesongstarten på Sjusjøen og NM får vi en 
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arena som kan skape enda større bredde i toppen. For å lykkes med dette tror vi at det må 
gjøres noen justeringer av opplegget rundt NM.  
 
Som et ledd i evalueringen av NM har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant årets 
deltagere. 81 % svarer her at de støtter vårt forslag.  
 
Del NM i 2!  
Å arrangere NM fra tirsdag til søndag er svært ressurskrevende. I praksis måtte vi som 
arrangør ta funksjonærer ut av jobb i en uke. Det er ikke holdbart. Det belaster 
dugnadsarbeideren for hardt, og gjør det vanskelig for arrangøren å gjennomføre 
mesterskapet. Det er også for krevende for løpere og ledere. De færreste har skiskyting 
som jobb. Tapt inntekt og store hotellkostander er en stor belasting.  
Vi mener derfor at NM’s Normaldistanse bør flyttes fra NM uka og arrangeres som en del 
av en Norges Cup helg.  
 
Flytt NM til sesongen!  
NM i dag arrangeres etter at World Cup sesongen er over. Argumentasjonen for at det 
skal være slik er at da har landslagsløperne tid til å delta. Tanken er god, men faktum er at 
det ikke er slik i virkeligheten. Under NM på Voss var det under halvparten av 
landslagsløperne som stilte til start. 
  
Her er deltagerstatistikken for landslagsløperne de siste fire årene: 
 
 NM 2014 NM 2013 NM 2012 NM 2011 Snitt 
Deltakelse fra 
herrelandslaget 

50 % 61 % 50 % 72 % 58 % 

Deltakelse fra 
damelandslaget 

43 % 71 % 77 % 91 % 70 % 

Snitt totalt 47 % 66 % 63 % 81 % 64 % 
 
Vi mener at argumentene for å flytte NM til januar eller februar er overveldende:  

- Ved å flytte Normaldistansen bort fra NM uka sitter vi igjen med et handterlig NM 
program både får arrangør, løpere og ledere. Til og med landslagsløpere i World 
Cup sesong har kapasitet til å delta på et par løp på NM. Det viser erfaringene fra 
langrennsleiren.  

- Medieinteressen vil øke formidabelt. NM vil i sesong vil ha en sportslig betydning for 
videre deltagelse i World Cup eller VM/OL. Det vil bety mye både for arrangementet 
og deltagerne.  

- Sportslig vil det bety svært mye om de nest beste utøverne får en mulighet til å 
konkurrere seg inn på landslaget i sesong.  

- NRK vil trolig ønske å gjennomføre en direkteproduksjon fra et slikt mesterskap. Det 
vil bety svært mye for sporten.  

- For publikumsoppmøte vil et NM med sportslig betydning bety svært mye. Det ser vi 
for NM i langrenn. På Voss kostet TV produksjonen arrangøren ca 1,5 millioner 
kroner. Årets erfaring viser at et NM slik det arrangeres i dag ikke har 
finansieringskraft til å betale en så stor regning.  

- For sponsorsalget vil det være svært mye enklere å selge inn et NM i sesong. 
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Styrets forslag til vedtak: 
Del 1 av forslaget, sprint, fellesstart/jaktstart og stafett gjennomføres en helg (fredag, 
lørdag og søndag) i perioden mellom 25. desember og 20. februar, støttes ikke av styret. 
 
Del 2 av forslaget, endring av NM program, oversendes det nye styret, og ses i 
sammenheng med styresak 109. Saken tas videre opp på ledermøte 2015. 
 
 
Sak 6.5: Forslaget er reist av Fungerende Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, 
Stig Flatebø og lyder som følger: 
 
Det foreslåes en økning av forbundsstyrets Styregodtgjørelse. 
 
Saksgrunnlag: 
På Norges Skiskytterforbunds 16. forbundsting ble det vedtatt at president og 
styremedlemmer skulle få godtgjørelse for sitt styreverv. Det ble da satt følgende 
honorarsatser: 
 
President:    1 G (Tilsvarer i dag 85 245 kr.) 
Styremedlem:  1/10 G (Tilsvarer i dag 8 525 kr.) 
Møtehonorar:  1/100 G (Tilsvarer i dag 852 kr.) 
 
Ut i fra en vurdering på arbeidsmengden som blir lagt ned, spesielt i presidentrollen, 
foreslås det herved å øke dette styrehonoraret. Forbundets president legger ned veldig 
mange timer for å utøve sin rolle på en så god måte som mulig. Dette innbefatter utstrakt 
reisevirksomhet i forbindelse med møter og representasjon, mange timers arbeid med 
diverse saker som forbundet må behandle og ta stilling til, i tillegg til mange andre 
oppgaver. En siste faktor, som nok også har blitt en økt arbeidsbyrde de siste årene, er 
stadige henvendelser fra media. 
Flere forbund, deriblant Norges Skiforbund og Norges Fotballforbund har i dag 
heltidsansatte presidenter. Dette gir nok et vist perspektiv på hvor arbeidskrevende et slikt 
verv er. Det har etter hvert blitt så krevende også i vårt forbund, at det er blir vanskelig å 
kunne kombinere vervet med en normal fulltidsjobb. Dette mener vi bør vise tydeligere 
igjen i godtgjørelsen. 
Vi mener derfor at dagens godtgjørelse ikke gjenspeiler den arbeidsmengden som legges 
ned. Det foreslåes derfor å øke godtgjørelsen til forbundets styre fra og med nytt styre trer 
inn 15. juni 2014 til følgende satser: 
 
President:   150 000 kr. 
Styremedlem:  15 000 kr. 
Møtehonorar:  1 000 kr. 
 
Denne økningen gir en nokså solid økning i kompensasjon, men holder samtidig fast på en 
del grunnleggende verdier forbundet bygger på, som blant annet nøkternhet. Samtidig 
holdes beløpet på et fortsatt forsvarlig nivå i forhold til det inngrep det gjør på forbundets 
totale økonomi og aktivitetsmulighet. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret innstiller på å videresende saken til behandling på Tinget 2014, der Fungerende 
Generalsekretær vil legge fram saken. 
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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 ny langtidsplan for perioden 2014-18. Den nye langtidsplanen for 
2014-2018 har blitt 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. 
 
Langtidsplanen for de neste fire årene er utarbeidet i henhold til signalene fra 
kretsledermøter, ledermøtet, komitemøter og høring i organisasjonen. Hvert enkelt 
delmålområde er konkretisert i forhold til mål, strategi, tiltak og ansvar. 
 
Gjennom en slik oppbygging skal alle innsatsområder være målbare og forpliktende for det 
strategiske og operative arbeidet i planperioden, med et klart definert ansvarskrav for 
gjeldende organisasjonsledd. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Langtidsplan for 2014-18 godkjennes. Økonomisk prognose tas til etterretning. 
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Langtidsplan 2014-18 
 
Innledning  
Norges Skiskytterforbund har de siste tingperiodene 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 organisasjonen. 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 
President 
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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 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. 
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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. 

• 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 planperioden. Generalsekretær lager sin tiltaksplan med 
disponering av eget mannskap og i samarbeid med styret der komiteer og utvalg tar 
ansvar for gjennomføring.   
 
På innsatsområder der andre deler av organisasjonen 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 populære 
konkurranseformer sommer som vinter.  
 

Hovedsatsingsområde for perioden 2014-18: 
 

Norge skal være den ledende nasjon innenfor skiskyting. 
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1. Toppidrett 
Hovedmål 2014-18: 
 
Norge skal være beste nasjon i VM på hjemmebane i 2016 og OL i 2018. 
 
For å skape måloppnåelse i perioden innenfor toppidrett skal følgende hovedtiltak 
prioriteres: 

• Optimalisere treningssamlinger. 
• Skolere trenere gjennom god coaching med teoretisk 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 internasjonalt på utvikling av metode og utstyr.  
Tiltak:  

a) Nyskapende på utvikling og testing på områder som smøring,   
  ammunisjon, trenings- og konkurranseutstyr. 

b) Optimalisere treningshverdagen både på og utenfor 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 overgangen 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 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) Ha et tett samarbeid med NSF om felles samlinger. 

 



Norges Skiskytterforbunds ting 2014  Hovedsaksdokument  

73 
 

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 trenings fasiliteter, 

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, eks. i 
Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø. 

b) Samarbeide med høgskole/OLT om bruk av stormølle for trening og testing, 
basistrening og helse/ fysioterapitjenester. 
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2. Rekruttering og kretsutvikling 
Hovedmål 2014-18:  
 
Antall aktive utøvere skal økes med minst 15 % (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 30 startmøter 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. 

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 skiskytterskole hvert år.  
c)  Alle aktive skiskyttere skal ha mulighet til å delta på kretssamlinger det året 

de fyller 13 år.  
c)  Det skal et være tilbud om minst en jentesamling årlig fra 13 år. 
d) 400 startende på hovedlandsrenn sprint hvorav minst 160 jenter 
e) 450 startende i NM junior sprint hvorav minst 180 kvinner 
f)  250 startende i NM senior sprint hvorav minst 100 kvinner 
g)  16 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:  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 gjennomføring av IPC World 

Cup i Norge. 
e) NSSF søker samarbeid med to kretser som skal arrangere et skiskytterrenn 

for syns- og bevegelseshemmede hvert år i perioden.  
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            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.  

Tiltak:  
a)  Regionale samlinger skal være for 15 og 16-åringene. 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 miljøene 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 organisasjonsledd i NSSF, gjennom signert      
avtale mellom involverte parter (krets og klubb). Teamene skal oppnevne en 
styringsgruppe som rapporterer til ansvarlig organisasjonsledd. 
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3. Utdanning og kompetanse 
 
Hovedmål 2014-18:  
 
NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, med fokus på utdanning av 
trenere og styrking av foreldrekompetanse. 
 
Foreldrekompetanse 
Mål:   Få engasjerte og kompetente foreldre 
Strategi:  Kurs, fokus på trivsel, og kultur for annerkjennelse 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 trenerforum i hver krets.  

Strategi:  Alle skiskyttere skal ha tilbud om kvalifisert trener. NSSFs  
opplærings- og utdanningsmateriell skal revideres i henhold til ny trenerstige i 
norsk idrett, samt være forankret gjennom NSSFs treningsfilosofi.  

Tiltak:  
a)  T2 kurs skal gjennomføres på alle VGS skoler med skiskyting. 
b) T3 kurs skal gjennomføres minst en gang per 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 aktivt 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 treningsfilosofien, der filosofien skal følges lojalt 

av NSSFs instruktører 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 trenerutdanningen 
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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 skiskytterrenn 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 
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4. Anlegg 
  
Hovedmål 2014-18:  
 
I løpet av perioden skal det bygges/oppgraderes minst 20 anlegg. 
 
Internasjonale anlegg 
Mål:   I Norge skal det være ett nasjonalanlegg for skiskyting: Holmenkollen 
   Minst to anlegg skal til enhver tid ha A-lisens fra IBU. 
   Minst 5 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. 

 
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:  

a) Innføring av en norsk sertifisering av anlegg før søknad 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 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)   Det skal være en anleggsansvarlig i hver krets.  
d) Ta hensyn til oppsamling av bly og hylser ved bygging 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 skiskytteranlegg 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 anleggene.  
c) Montering av kulefangere på minst 30 % anlegg. 

Medansvar:  Klubber, anleggsrådgiver, utviklingskomité/teknisk komité. 
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5. Arrangement 
 
Hovedmål 2014-18:  
 
NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige 
arrangement og en attraktiv publikumsarena. 
 
Internasjonale arrangement 
Mål:   NSSF skal gjennomføre gode sportslige arrangement 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 målperioden. 

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 

arrangementsgjennomføringen.  
Tiltak:  

a)  NM senior skal være en spydspiss for arrangementsutvikling. 
b) Den elektroniske arrangørhåndboken skal videreutvikles kontinuerlig. 
c) Konkurranseregler tilpasses utviklingen og revideres årlig. 
d) Videreutvikle elektronisk tidtaking og resultatsystem. 

Medansvar: Teknisk komité  
 

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/regionale arrangement.  
b) Idébank for gjennomføring av forenklede lokale arrangement. 

Medansvar:  Klubber og kretser 
 
Publikumsopplevelse 
Mål:  Våre arrangement skal gi publikum gode opplevelser som inspirerer til 

gjentakelse. 
Strategi: Skape en publikumsarena med god informasjon og trivsel. 
Tiltak: 

a) Videreutvikle arenaproduksjon tilpasset de ulike arrangørnivåene 
b) Vi skal være langt fremme teknologisk på formidlingen av løpsutviklingen. 
c)  God og sunn mat og drikke skal være tilgjengelig på arenaene. 

 
 
 
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2014  Hovedsaksdokument  

80 
 

6. Marked, kommunikasjon og økonomi 
 
Hovedmål 2014-18:  
 
Norges Skiskytterforbund skal være Norges 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 spennende arrangementer og gode sportslige 

opplevelser. Skape utøvere som utstråler glede og mestring, men samtidig 
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 samarbeidspartner 
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. 

Kommunikasjon 
Mål:  Styrke omdømmet til skiskyting og skape sterke utøverprofiler. 
Strategi: Planmessig, proaktiv og åpen kommunikasjon 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 informasjonskanalen 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 nøkternhet, stabile og forutsigbare 

inntekter, god kostnadskontroll og solid egenkapital. 
Strategi: Målrettet jobbing med langsiktige samarbeidspartnere, egne arrangement og 

politiske beslutningstakere, samt sørge for en optimalisering av 
toppidrettssatsningen for å sikre forutsigbarhet i inntekts- og kostnadsnivå.  
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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 økonomiske 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. 
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7. Samfunnsansvar 
 
Hovedmål 2014-18:  
 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal 
idrett. 
 
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)  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.  

 
Organisasjon og etikk:  
Mål:  NSSF skal videreutvikle sitt verdi- og etikkarbeid overfor øvrige ledd i 

organisasjonen. 
Strategi: Økt fokus på organisasjonsutvikling for klubber og kretser på områder som 

etikk og holdninger. 
Tiltak: 

a)  Ta et tydelig standpunkt etiske og moralske prinsipper i vurderingen rundt 
potensielle samarbeidspartnere. 

b)  Alle skal føle seg velkomne og trygge i en skiskytterklubb.  
c) Arbeide for å få toppidrettstilbud på yrkesfaglig VGS. 

 
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 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 overfor 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. 
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i)  Jobbe for å ivareta ansvarlig spill gjennom å støtte Norsk Tippings 
spillmonopol 
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VM 2016 i Holmenkollen  
 
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. 
 
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 skiskytterorganisasjonen. 
c)  Klubber og kretser skal engasjeres i prosjekter og kampanjer rettet mot 

rekruttering og kompetanseheving, 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 Skiskytterforbund, skal lisenstallet økes 
gjennom gode og målrettede utviklingsprosjekter. 
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Økonomisk prognose NSSF 2014-2018 

	   	  

 	   	   	   	   	    Budsjett Prognose Prognose Prognose Prognose 

            
  2014 2015 2016 2017 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/overskudd(-) 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	  
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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    Tore Bøygard 
1. visepresident Sport               Erlend Slokvik         
2. visepresident Organisasjon  Heidi Skaug 
Medlem                                      Hans Peter Olsen 
Medlem                                     Eva Lillebakken 
Medlem                                        Gjermund Hol 
Medlem                                       Halvor Flatland 
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Vedlegg 1: Kraftsentermodellen 2014-2018 
 

 
For å få en forståelse for tanken bak kraftsentermodellen, er det fornuftig å se på hele 
forbundets utviklingstrapp. 
 

- 13-16 år er primært klubbenes ansvar. Kretsene bidrar med lokale samlinger og 
NSSF bidrar med Young Star-samlingene, både de regionale og de sentrale. 

- 17-19 år er i hovedsak kretsenes og de videregående skolene sitt ansvar. NSSF 
har avtaler med alle skoler med skiskyting som idrett. Dette betyr at NSSF har 
ansvar for skolering og utvikling av disse trenerne, samt at NSSF arrangerer åpen 
juniorsamling. 

- Eldre junior og yngre seniorløpere ivaretas gjennom kretsene, samt Team Statkraft-
lagene. Her er forbundet tungt inne økonomisk i 8 forskjellige Team Statkraft-lag. 
Tre av disse Teamene (Lillehammer, Trondheim og Tromsø) har forbundet 
langsiktige avtaler med. De fem andre, får støtte etter en søknadsrunde. De 
signerer da avtale for to år, før ny søknadsrunde blir utlyst.  

- Landslagsløperne ivaretas gjennom Kraftsentermodellen og landslagstrenerne. 
 
Det er viktig å se dagens landslagsmodell med kraftsenter, Team Statkraft og 
talentutvikling gjennom blant annet Young Star og åpen juniorsamling i en helhet. Dette 
gjenspeiler nemlig forbundets satsing på de ulike nivåene. 
 
I forslag til langtidsplan foreslås det følgende når det kommer til kraftsenter: 
 
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 landslagsløperne.  
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 stormølle for trening og testing, 

basistrening og helse/ fysioterapitjenester. 
 
Videre så står det følgende i langtidsplanen under de ulike landslagene: 
 

- Øke prestasjonsnivået gjennom en sterk og tydelig treningsfilosofi. 
- Optimalisere treningshverdagen både på og utenfor samling. 

 
Hovedhensikten med kraftsenteret er å sikre et optimalt opplegg rundt landslagsløperne, 
derfor bruker forbundet så mye ressurser på dette fra toppidrettsbudsjettet. I tillegg vil en 
del tilbud og opplegg være åpne for andre løpere og trenere, for eksempel Team Statkraft 
eller andre som satser eller er tilknyttet et lag eller team. Det viktigste er likevel å 



tilrettelegge for landslagsløpere, så vil en del av filosofien og godene (gjennom lege, 
fysioterapi, testing, treningsfilosofi) dryppe på miljøet rundt i tillegg. 
 
Dette betyr at vi, gjennom å samle de beste utøverne og trenerne deres i noen miljøer, vil 
få bedre utnyttet forbudets ressurser og lagt bedre til rette for en best mulig 
treningshverdag. Da sikrer vi også at forbundets treningsfilosofi forankres og følges av alle 
de som er knyttet opp mot landslagene, samt at vi får denne overført til andre utøvere og 
trenere rundt disse miljøene. 
 
26 av 35 landslagsløpere er i dag tilknytta Lillehammer, og med forbundets, 
Olympiatoppens og Høgskolens ressurser blir dette et naturlig nasjonalt kraftsenter. Derfor 
vil forbundet bruke mer av forbundets ressurser her enn andre steder. I tillegg ser vi at 
mange av løperne som ligger rett bak landslagsløperne også velger Lillehammer som 
bosted. Som nevnt over vil det være ringvirkninger også for disse, som følge av at 
forbundet har sitt nasjonale kraftsenter her. 
 
Andre steder der OLT og Høgskolene er viktige samarbeidspartnere er Trondheim og 
Oslo, og det utvikles nå også samarbeid i Tromsø og i Agder. Har vi landslagsløpere 
tilknyttet disse stedene vil det være riktig å sette inn ressurser også her. Men dette må 
også sees opp mot treningsfasiliteter, antall løpere og tilgjengelig kompetanse. Som følge 
av den miksen forbundet har per i dag, skal vi fortsette satsning i Trondheim/Granåsen, 
samt at det er naturlig å se på et opplegg i Oslo/Holmenkollen, Kristiansand/Sirdal og 
Tromsø. Dette blir en mindre satsning, sammenlignet med Lillehammer og er derfor mer å 
betrakte som regionale utviklingsmiljøer. 
 
I ny modell for organisering av landslag, som ble vedtatt i august 2013, er det lagt opp til at 
rekrutt-trenere og juniortrenere skal bruke noe av tiden sin på oppfølging av 
landslagsløperne lokalt gjennom kraftsentrene. For sesongen 2014-2015 vil juniortrener 
damer være tilknyttet Agder, men også ha et ansvar for oppfølging av utviklingsmiljøer 
nasjonalt. Det samme ansvaret har juniortrener herrer, som er tilknyttet Trondheim. 
Rekrutt-trener herrer vil være tilknyttet Trondheim, mens rekrutt-trener damer vil ha 
Lillehammer som område. På Lillehammer vil også assistenttrener herrer elite ha 
koordineringsansvar, samt at forbundet bidrar med ekstra midler inn i en trenerstilling for 
Team Statkraft. Dette for å ivareta de mange løperne som sogner til Lillehammer. 
 
Oppsummert skulle dette forklare forbundets tanker rundt kraftsenter og hvorfor man 
ønske å bruke ressurser på dette. 
 
Utover at forbundet vil ha en sterk satsning på dette, som hovedsakelig er knyttet til 
landslagsutøverne, vil det også bli en utvidet satsning på andre nivåer i utviklingstrappen: 

- For junior ser en at Norge har mange gode resultater i 17-19 i internasjonale 
konkurranser, men vi tar få medaljer i junior-VM (20-21). Derfor ønsker vi å styrke 
satsningen med å utvikle morgendagens toppløpere. En ønsker å styrke 
samarbeidet mellom de ulike miljøene i regionene, blant annet ved at juniortrenerne 
våre vil reise noe mer rundt og delta på regionale samlinger. Her er det meningen at 
de lokale løperne, som er på forbundets treningsgrupper også skal delta. På denne 
måten ønsker en å bli bedre kjent med løperne og deres trenere før de kommer inn 
på juniorlandslaget. Dette sikrer at forbundet har bedre oversikt over det som skjer i 
17-19 årsklassene. Det vil også bli noe hospitering for løpere og deres trenere på 
forbundets junior- og rekruttsamlinger. En vil også bruke noen tidligere toppløpere 



som mentorer på samlingene til junior. Vi ønsker videre at juniortrenerne skal være 
mer aktivt tilstede på Norgescup, slik at de er mer tilgjengelige for andre trenere i 
klubber og på team. For å få til dette er det viktig at landslagstrenerne får en 
kontaktperson i hver region som tar ansvaret for koordinering. 

- Et videre ønske er å styrke Team Statkraft lagene. Her vil man prioritere de lagene 
med sterkest aktivitet, som for eksempel Lillehammer, Trondheim, Tromsø og Oslo. 
Ved å satse mot disse stedene får vi utnyttet OLT og Høgskolene sin kompetanse 
innenfor basistrening, helse, kosthold, testing og bruk av stormølle. Forbundet bør 
enda sterkere inn i disse teamene i forbindelse med treneransettelser og uttak av 
løpere, slik at dette henger sammen med resten av forbundets satsning (etter 
Skiforbundets modell for Team Veidekke Tromsø, Trøndelag, Innlandet og 
Oslofjorden). Disse lagene skal kvalitetsmessig ligge under forbundets landslag, 
men skal være noe annet enn et rent kretslag etc. Hovedmålgruppen vil være 
løpere som er ferdig med videregående skole, og oppover til yngre senior, dvs 19-
25 år. Den økonomiske forbundsstøtten til teamene vil basere seg på de som er 
over 19 år, men samtlige team vil være sikret en garantistøtte. På den måten kan 
de teamene som ikke greier å fylle opp med utøvere på 19 år og eldre dekke ledige 
plasser med yngre utøvere. Det er ønskelig at det er et visst samarbeid mellom 
disse lagene og forbundets trenere på rekrutt- og juniorlag, og det er også ønskelig 
at noen av forbundets samlinger legges opp sammen med de nevnte Team 
Statkraftlagene. 

- I samarbeid med offentlige og private skoler med spesialisering i skiskyting, vil vi 
sørge for å gi et godt treningstilbud for aldersgruppen 17 – 19 år. Dette skal gjøres 
gjennom en kontrakt med skolene, som vil bli evaluert grundig hvert år. Trenerne på 
skolene skal gis tilbud om minimum to trenermøter i året og forbundets juniortrenere 
skal besøke disse miljøene en gang i året. Videre skal NSSF arrangere årlige kurs 
rettet mot trenerne på de videregående skolene. 

 
Forbundet ønsker altså med dette å øke sin satsning, samt sette inn økte ressurser på 
utviklingsnivåene som håndteres av videregående skoler og Team Statkraft. 
 



Vedlegg 2: Forslag til forbundstinget 2014 fra Birkenes IL 
 
Til NSSF 
Fra Birkenes IL skiskyting 
 
Kopi: Agder Skiskytterkrets 
          Birkenes IL, hovedlag 
 
 
 
Forslag til Forbundstinget 2014 
 
 
Birkenes IL foreslår at det åpnes for at landslagsløpere kan benytte klubbtøy i NM. 
 
 
Begrunnelse: 
Siste NM ble overført direkte på TV med stort hell. Om nasjonal TV-dekning fra NM er aktuelt i 
framtida er ikke sikkert, men i så fall er det klubbenes mulighet for å få profilering og omtale. Det 
skaper lokal entusiasme og styrker klubbmiljøet. 
Vår klubb har lang tradisjon for å levere landslagsløpere, og er kry av det, men vi rettet oss i TV-
stolen også når våre øvrige løpere fôr fram i NM-løypene med klubbens navn i panna og på ryggen. 
Og det ble flittig kommentert i lokalmiljøet. 
Landslagsløperne er oppalet i klubbene, så vi mener dette kan være et sundt bidrag begge veier.  
Til sammenligning fungerer tilsvarende ordning i skiforbundet, som har lang tradisjon for TV-dekning 
fra NM. 
 
 
 
 
Birkenes 16.05.2014 
Mvh Birkenes IL skiskyting 
Torfinn Løland, leder  



Vedlegg 3: Forslag til forbundstinget 2014 fra Buskerud Skiskytterkrets	  
	  

 
	  
	  
	  
	  

Sak f.4 HL - Jentestafett 
	  
Basert på erfaringer vi opplevde under hovedlandsrennet 2014 I Orkdal så ønsker vi i Svene at 
Buskerud Skiskytterkrets bringer følgende forslag til Norges skiskytterforbund: Endre antall 
etapper på jentestafetten i hovedlandsrennet fra 3 etapper til 4 etapper. Bakgrunn for forslaget: 
	  
Under årets hovedlandsrenn på Orkdal var det totalt påmeldt 126 jenter mens det var plass til 
90 jenter på stafetten. Dette medførte at 36 jenter ikke fikk gå stafett. i 2015 vil det bli enda 
flere jenter totalt sett da det kommer opp en større jenteklasse født i 2000 (61 deltakere 
Kvalfossprinten 2014, vil anta større deltakelse i HL enn på Kvalfoss) med en liten 
jenteklasse født i 1998 (49 deltakere på HL 2014) Noe som betyr, hvis ikke reglene forandres, 
at ennå flere jenter ikke får gå stafett i 2015. Vi er klar over at det er noen kretser som er 
tynne på jentesiden, men mener at dette kan løses med at de kretsene som ikke er mange nok 
til å stille egne lag, kan få muligheten til å slå seg sammen å stille som fullverdige deltakere i 
stafetten. 
	  
Styret har ikke diskutert forslaget. 

Behandling i møte 14.05.2014: 

Saken utsettes til høstmøte, men BSSK ber om at saken taes opp til diskusjon på 
Forbundstinget nå i vår. 



Vedlegg 4: Forslag til forbundstinget 2014 fra Voss Skiskyttarlag 
	  
	  

Fra	  Voss	  Skiskyttarlag,	  ved	  leder	  Kolbjørn	  Sæten.	  Til	  

Norges	  Skiskytterforbund	  

Referent:	  Tore	  Nyborg	  
	  
Voss,	  16/5/2014	  
	  
	  
Styret	  i	  Voss	  skiskyttarlag	  har	  behandlet	  og	  enstemmig	  besluttet	  å	  fremme	  følgende	  forslag	  til	  til	  
Norges	  Skiskytterforbunds	  ting	  2014:	  
	  
	  

Forslag om endring av programmet for NM senior. 
Voss	  Skiskyttarlag	  fremmer	  med	  dette	  forslag	  om	  følgende	  endring	  av	  NM	  for	  senior:	  
	  

a) Sprint,	  fellesstart/jaktstart	  og	  stafett	  gjennomføres	  en	  helg	  (fredag,	  lørdag	  og	  søndag)	  i	  
perioden	  mellom	  25.	  desember	  og	  20.	  februar.	  

b) Normaldistansen	  arrangeres	  som	  et	  del	  av	  en	  Norges	  Cup	  helg.	  
	  
	  
	  
Bakgrunn	  
	  
Vi	  ønsker	  at	  NM	  skal	  være	  en	  folkefest	  for	  skiskyttersporten.	  Vi	  ønsker	  også	  at	  mesterskapet	  være	  et	  
sportslig	  høydepunkt	  hvor	  nye	  talentet	  kan	  bryne	  seg	  mot	  dagens	  elite.	  

	  
For	  å	  få	  dette	  til	  mener	  vi	  at	  NM	  arrangementet	  må	  deles	  i	  2,	  og	  hoveddelen	  må	  arrangeres	  i	  januar	  
eller	  februar!	  

	  
Vi	  har	  nettopp	  arrangert	  NM	  i	  skiskyting	  på	  Voss.	  På	  mange	  måter	  ble	  det	  et	  vellykket	  arrangement	  
med	  9000	  tilskuere	  i	  arenaen	  i	  løpet	  av	  NM	  uka.	  Gode	  direktesending	  på	  NRK,	  og	  introduksjon	  av	  
elektroniske	  blinker.	  

	  
Men	  for	  oss	  som	  arrangør	  nådde	  vi	  ikke	  alle	  målsettingene.	  Vi	  hadde	  ambisjoner	  om	  20.000	  tilskuere	  
og	  et	  enda	  bedre	  sponsorsalg.	  Totalt	  fikk	  vi	  en	  inntektssvikt	  på	  over	  1	  million.	  Omsettingen	  endte	  på	  
3,5	  millioner.	  Etter	  10.000	  dugnadstimer	  sitter	  vi	  igjen	  med	  et	  økonomisk	  tap.	  Men	  heldigvis	  ikke	  
større	  enn	  at	  vi	  handterer	  det.	  

	  
Vi	  arrangerte	  NM	  i	  Nordiske	  Grener	  i	  2012.	  Dette	  ble	  arrangert	  i	  januar,	  med	  over	  30.000	  tilskuere,	  
og	  en	  omsetting	  på	  9	  millioner.	  

	  
Dette	  viser	  at	  M	  har	  et	  stort	  potensiale	  som	  arrangement,	  og	  at	  NM	  kan	  spille	  en	  viktig	  rolle	  for	  å	  
utvikle	  skiskyttersporten.	  Vi	  mener	  det	  er	  viktig	  for	  skiskytter	  Norge	  at	  vi	  lager	  en	  best	  mulig	  arena	  
for	  de	  løperne	  som	  enda	  ikke	  har	  nådd	  World	  Cup	  nivå.	  Ved	  å	  utvikle	  sesongstarten	  på	  Sjusjøen	  og	  
NM	  får	  vi	  en	  arena	  som	  kan	  skape	  enda	  større	  bredde	  i	  toppen.	  

	  
For	  å	  lykkes	  med	  dette	  tror	  vi	  at	  det	  må	  gjøres	  noen	  justeringer	  av	  opplegget	  rundt	  NM.	  
	  
Som	  et	  ledd	  i	  evalueringen	  av	  NM	  har	  vi	  gjennomført	  en	  spørreundersøkelse	  blant	  årets	  deltagere.	  
81	  %	  svarer	  her	  at	  de	  støtter	  vårt	  forslag.	  



Del	  NM	  i	  2!	  
	  
Å	  arrangere	  NM	  fra	  tirsdag	  til	  søndag	  er	  svært	  ressurskrevende.	  I	  praksis	  måtte	  vi	  som	  arrangør	  ta	  
funksjonærer	  ut	  av	  jobb	  i	  en	  uke.	  Det	  er	  ikke	  holdbart.	  Det	  belaster	  dugnadsarbeideren	  for	  hardt,	  
og	  gjør	  det	  vanskelig	  for	  arrangøren	  å	  gjennomføre	  mesterskapet.	  

	  
Det	  er	  også	  for	  krevende	  for	  løpere	  og	  ledere.	  De	  færreste	  har	  skiskyting	  som	  jobb.	  Tapt	  inntekt	  
og	  store	  hotellkostander	  er	  en	  stor	  belasting.	  

	  
Vi	  mener	  derfor	  at	  NM’s	  Normaldistanse	  bør	  flyttes	  fra	  NM	  uka	  og	  arrangeres	  som	  en	  del	  av	  
en	  Norges	  Cup	  helg.	  
	  
	  
	  
Flytt	  NM	  til	  sesongen!	  
	  
NM	  i	  dag	  arrangeres	  etter	  at	  World	  Cup	  sesongen	  er	  over.	  Argumentasjonen	  for	  at	  det	  skal	  være	  
slik	  er	  at	  da	  har	  landslagsløperne	  tid	  til	  å	  delta.	  Tanken	  er	  god,	  men	  faktum	  er	  at	  det	  ikke	  er	  slik	  i	  
virkeligheten.	  Under	  NM	  på	  Voss	  var	  det	  under	  halvparten	  av	  landslagsløperne	  som	  stilte	  til	  start.	  

	  
Her	  er	  deltagerstatistikken	  for	  landslagsløperne	  de	  siste	  fire	  årene:	  
	  
	   NM	  2014	   NM	  2013	   NM	  2012	   NM	  2011	   Snitt	  
Deltagelse	  fra	  
Herrelandslaget	  

	  
50	  %	  

	  
61	  %	  

	  
50	  %	  

	  
72	  %	  

	  
58	  %	  

Deltagelse	  fra	  
Damelandslaget	  

	  
43	  %	  

	  
71	  %	  

	  
77	  %	  

	  
91	  %	  

	  
70	  %	  

Snitt	  totalt	   47	  %	   66	  %	   63	  %	   81	  %	   64	  %	  
	  
	  
Vi	  mener	  at	  argumentene	  for	  å	  flytte	  NM	  til	  januar	  eller	  februar	  er	  overveldende:	  
	  
-‐ Ved	  å	  flytte	  Normaldistansen	  bort	  fra	  NM	  uka	  sitter	  vi	  igjen	  med	  et	  handterlig	  NM	  

program	  både	  får	  arrangør,	  løpere	  og	  ledere.	  Til	  og	  med	  landslagsløpere	  i	  World	  Cup	  
sesong	  har	  kapasitet	  til	  å	  delta	  på	  et	  par	  løp	  på	  NM.	  Det	  viser	  erfaringene	  fra	  
langrennsleiren.	  

	  
-‐ Medieinteressen	  vil	  øke	  formidabelt.	  NM	  vil	  i	  sesong	  vil	  ha	  en	  sportslig	  betydning	  for	  

videre	  deltagelse	  i	  World	  Cup	  eller	  VM/OL.	  Det	  vil	  bety	  mye	  både	  for	  arrangementet	  og	  
deltagerne.	  

	  
-‐ Sportslig	  vil	  det	  bety	  svært	  mye	  om	  de	  nest	  beste	  utøverne	  får	  en	  mulighet	  til	  å	  

konkurrere	  seg	  inn	  på	  landslaget	  i	  sesong.	  
	  
-‐ NRK	  vil	  trolig	  ønske	  å	  gjennomføre	  en	  direkteproduksjon	  fra	  et	  slikt	  mesterskap.	  Det	  vil	  

bety	  svært	  mye	  for	  sporten.	  
	  
-‐ For	  publikumsoppmøte	  vil	  et	  NM	  med	  sportslig	  betydning	  bety	  svært	  mye.	  Det	  ser	  vi	  for	  

NM	  i	  langrenn.	  På	  Voss	  kostet	  TV	  produksjonen	  arrangøren	  ca	  1,5	  millioner	  kroner.	  Årets	  
erfaring	  viser	  at	  et	  NM	  slik	  det	  arrangeres	  i	  dag	  ikke	  har	  finansieringskraft	  til	  å	  betale	  en	  så	  
stor	  regning.	  

	  
-‐ For	  sponsorsalget	  vil	  det	  være	  svært	  mye	  enklere	  å	  selge	  inn	  et	  NM	  i	  sesong.	  
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