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1 Innledning 
 
Oranisasjonsplanen for Hedmark skiskytterkrets har til hensikt å samle mest mulig opplysninger om 
organisasjon, oppgavefordeling, faste bestemmelser og rutiner for kretsen. 

 

2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn: Hedmark Skiskytterkrets 
Stiftet: 04.12.1984 
Idrett: Skiskyting 
Postadresse: 
E-postadresse: 
Bankkonto: 1840 10 62234 
Bankforbindelse: Sparebanken Hedmark 
Internettadresse: 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993 086 487 
Telefon: 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Hedmark idrettskrets 
Registrert tilknytning til …Norges Skiskytterforbund 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 
Årsmøtemåned: Mai 
 
Hedmark Skiskytterkrets består i dag av 10 klubber. Disse er : Trysilgutten IL, Sørskogbygda IL, 
Hernes IL, Åsnes SSL, Aust-Marka IL,  Stor-Elvdal IL, Rena IL, Løten/Nordbygda IL (ikke aktiv), 
Mjøsski og Sjusjøen IL Natrudstilen. 

 

3 Kretsens formål 
 
Hedmark skiskytterkrets skal være en åpen og demokratisk organisasjon der  formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og Norges 
skiskytterforbund 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

4 Visjon 
Skiskytterkretsen alle ser opp til 
 

5 Verdigrunnlaget 
Hedmark skiskytterkrets skal bidra til: 
å skape idretteglede for utøvere, trenere/ledere og foreldre i skiskytterkretsen 
felleskapsfølelse mellom klubbene i kretsen 
at flest mulig fortsetter med idretten lengst mulig 
å skape ærlig idrett 
 
 

6 Virksomhetsideen 
Hedmark skiskytterkrets skal organisere og lede skiskyttervirksomheten i ansvarsområdet. Vi skal 
sikre rekruttering av nye klubber, og bidra til rekruttering av utøvere i klubbene. Videre skal kretsen 
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bidra til kompetansebygging, tilrettelegge for sportslig utvikling, og organisere felles aktiviteter i 
kretsen. 

7 Handlingsplan 

7.1 Status 
Pr 30.04.2012 hadde vi 69 lisensbetalende utøvere. 
Kretsen har pr. i dag 3 TD2 og 8 TD 1 som er tilgjengelig i ulike renn. 
Kretsen har arrangert 1 kretssamling pr år for utøvere 13 år og eldre. 
Kretsen har ikke egen junior/senior-gruppe, men organiserer dette gjennom Team Natrudstilen, som 
organiserer ca 6 samlinger pr år, og stiller trenerkapasitet for kretsen under NC, og NM for jr og senior. 
Teamet er juridisk tilknyttet kretsen. For sesongen 2013-14 består Team Natrudstilen av 18 utøvere. 
Kretsen har samarbeid med Oppland SSK og Nord-Østerdal SSK om Young Star Innlandet som er for 
utøvere i aldersgruppen 15 – 16 år. Det arrangeres 3 samlinger pr år, samt T2- og TD1 – kurs.  
Det arrangeres 5 – 6 KM pr år i ulike disipliner. I tillegg er det forsøkt arrangert 1 – 2 kretsrenn hvert 
år. 
Kretsen har i dag 2 anlegg,Veldre sag og Natrudstilen, som kan arrangere NC/NM eller HL. I tillegg er 
der 3 anlegg, Sørskogbygda, Hernes og Trysil, som kan arrangere ulike kretsrenn/KM.  
Det finnes også 5 miljø-anlegg, Aust-Marka, Åsens, Stor-Elvdal, Rena og Løten/Nordbygda, i kretsen. 
Denne langtidsplanen strekker seg over 5 sesonger og vedtas på kretstinget. Planen revideres på 
årlig basis i forhold til gjeldende planperiode, status, eventuelle endrede forutsetninger, rammer og 
ambisjoner. Kretsen filosofi er i stor grad å legge forholdende til rette for utvikling og påvirke klubbene 
slik at målene blir nådd. 
 

7.2 Målsettinger i planperioden 

7.2.1 Antall klubber i kretsen 
Vi har i dag 10 klubber. I løpet av de neste 5 sesonger bør vi øke med 4 klubber. Vi er godt dekket i 
øverste halvdel av kretsen, men har kun en klubb i sørfylket. Tidligere var det klubber rundt 
Kongsvinger som var de mest aktive. Det finnes flere «gjenngrodde» anlegg i dette distriktet. 
Aust-Marka IL har «gjennoppstått». Kretsen bør jobbe aktivt med å få til flere treningsgupper i sør-
fylket. Ta kontakt med klubber som tidligere var aktive innen skiskyting. Vi må synliggjøre idretten. 
Vårt mål bør være at det kontaktes en ny klubb hvert år i de neste 5 sesonger. Kretsen må være 
aktive i en oppstartfase for evt nye klubber. 
 
Trenden er imidlertid å skape større klubber og miljøer for å overleve med tanke på trenere, anlegg og 
økonomi. I hvert fall må vi dyrke et tatt samarbeide mellom klubbene, spesielt fra alderstrinn 13 år og 
eldre.  

7.2.2 Antall Skiskytterskoler 

Siste sesong ble det arrangert 2 skiskytterskoler. 
I løpet av de neste 5 sesonger bør det arrangeres 4 skiskytterskoler pr.år i vår krets. Disse arrangeres 
av klubbene. 
Kretsen må kunne være teknisk arrangør i en startfase inntil klubbene selv kan arrangere disse. 
Det er via skiskytterskolen vi rekrutterer utøvere til vår idrett. 
Deltagere: Hver skiskytterskole bør har 10 – 15 deltagere. Dette vil generere rundt 10 nye utøvere, 
som igjen vil si at kretsen får ca 40 nye utøvere hver sesong. 
 

7.2.3 Startende og resultater Hovedlandsrennet 

Siste sesong var det 11 utøvere som startet i HL sprint. 
Ved å holde en god standard på våre trenere og gjøre klubbene enda bedre rustet til å beholde løpere 
innen idretten; ønskes det å kunne stille med 15 utøvere inneværende sesong i HL sprint. 
Innen sesongen 2016 – 2017 bør vi har 25 utøvere i Hovedlandsrennet. 
Frafallet er størst blant jentene.  Her må det iverksettes tiltak slik at vi har større andel av jenter enn 
hva vi har i dag. 
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Kretsen bør ha målsetting om minimum 2 plasseringer blant topp 10 individuelt.  Ett av stafettlagene i 
jente-/gutteklassen bør kunne være blant den beste halvdel? 

7.2.4 Startende og resultater Norges Cup/ NM junior 
Siste sesong var det 12 utøvere som startet i spint. 
Neste sesong bør det være 24, og i løpet av 5 år bør det være 30 startende. Tall tatt ut fra løpere vi 
har i dag. 
Våre mål må være 5 utøver blant topp 10 individuelt i Jun Nm og 5 utøvere blant topp 10 sammenlagt i 
NC 

7.2.5 Startende og resultater NM Senior 
Siste sesong var det 7 utøvere som startet i sprint. 
Inneværende sesong er det 5 senior-utøvere. 
I løpet av neste 5-årsperiode bør dette tallet være 15. 
Det er stort frafall av seniorer etter 2 – 3 år i denne klassen. Hvorfor: utdanning er nok hovedårsaken, 
men kretsen bør også se på hvordan vi satser på denne gruppen. Trolig må det satses med godt 
utdannet/dyktige trenere. Hver enkelt utøver må bli sett noe mer enn hva som er i dag. Kan vi 
samarbeide med nabo-kretser ?? 
Bør kretsen satsing endres fra hvordan den er i dag ?? Kan vi nedsette en komitee som jobber med 
hva vi bør gjøre for å nå disse mål. 
 

7.2.6 Utdanning og kurs 

Trener 1 kurs/foreldrekurs 
Sesongen 20121/2013 hadde vi 11 stk på T1 kurs.  
Kretsen bør ha 10 stk pr år på kurs T1 i de neste 5 år. 
Dersom vi skal lykkes med å rekruttere nye utøvere må vi kunne tilby trenere som har en basis av 
skiskytter-kunnskap.  
Utøvere som legger opp bør ivaretas av klubbene slik at vi kan rekruttere disse som nye trenere. 
Disse sitter inne med en kunnskap som kommer godt med for nye utøvere. 
Foreldre som alltid er med på treningene er aktuelle kandidater til å ta T1. Dette kan også gjøres som 
ett foreldrekurs, pirre interessen for foresatte som allikevel er tilstede. 
Trener 2 kurs 
Det var 2 stk som deltok på T2 forrige sesong. I tillegg var våre utøvere som avsluttet sin 
videregående utdanning ved Trysil videregående skole. 
Kretsens mål bør være at 5 stk gjennomgår T2 hvert år. Dersom det er 10 stk på T1, er det realistisk 
at 50 % av disse ønsker å ta videre utdanning. T2 omfatter trening for utøvere inntil 16 år, og vi har 
noe frafall fra aldersgruppen 15 – 16 år.  
I tillegg kommer de utøvere som får sin T2-utdanning gjennom Trysil videregående skole. 
Pr. i dag arrangeres T2 ifm samlingen i Young Star Innlandet. Her får trenerne kontakt med trenere fra 
andre kretser, samt at de får erfaring i trening i gitt aldersgruppe. 
Trener 3 kurs  
Kretsen har hatt 1 stk på T3 forrige sesong. T3 arrangeres sentralt, i de senere år ifm åpen 
juniorlandslags-samlingen i juni. 
Kretsens mål bør være at 3 stk gjennomgår denne utdanning hvert år.  
T3 kvalifiseres til å trene juniorer. Kretsen har stort behov for trenere i denne gruppen. Dersom vi skal 
lykkes med å beholde våre utøvere gjennom junior-tiden, må vi kunne tilby gode trenere.  
 
 
Trener 4 kurs 
Kretsen har hatt 3 på T4 forrige sesong.  
T4 arrangeres av forbundet, og er en utdanning over 2 år. T4-trenere er kvalifisert til å være trenere for 
seniorer. 
Det er nødvendig å utdanne egne trenere for å kunne tilby kvalifisert trening for våre seniorer. Skal 
vårt mål for antall seniorløpere på NM senior, MÅ vi ha ett opplegg som innbefatter kvalifiserte trenere 
som kan bidra til å heve nivået på våre løpere. 
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Alle som deltar på T3 og T4 MÅ forplikte seg i XX antall år å fungere som trenere enten på klubbnivå 
eller i regi av kretsen. 
 
TD1 
Kretsen har hatt 0 person på TD1 kurs foregående sesong. 
TD1 kurs arrangeres i fm med samlinger på Young Star innlandet. 
Vårt mål må være at alle klubber stiller med minimum 1 deltager på TD1-kurs hver sesong.  
I dag har kun 4 klubber TD1- utdannet personer. Dette er altfor tynt. Skal vi kunne arrangere KM og 
kretsrenn er det nødvendig at flere tar denne utdanning og er villig til å stille som TD på våre egne 
arrangement. 
Kurset går gjennom vårt regelverk, og det er meget viktig at flest mulig er kjent med dette og på en lett 
måte kan hente de opplysninger som trenges. 
Hver klubb må ha minimum 2 stk TD1, som er villig til å påta seg oppdrag, i løpet av de neste 5 år. 
 
Kvinnekurs 
Alle klubber opplever at mange mødre stiller på trening som tilskuer. Dette tror vi skyldes liten 
kunnskap om våpen og trening generelt.  Denne gruppen utgjør en stor og ønskelig ressurs. 
Kretsen setter seg som mål at det i alle fall skal arrangeres ett «kvinnekurs» pr. sesong. Her skal 
våpen og reglement gjennomgås. I tillegg enkel teknisk skitrening. 
I tillegg bør klubbene etter hvert også kunne arrangere disse kursene, men dersom få deltagere, er det 
gunstigere å holde det på kretsnivå.  Kurset legges til helger der vi har kretssamling. 

7.2.7 Utøversamlinger 
Kretssamlinger 
Kretsen arrangerer pr. i dag 1 kretssamling for 13 år og eldre. I sesongen som vi nå er ferdig med, ble 
det arrangert 2 kretssamlinger. 
Kretsens mål bør være å avholde to slike samlinger, samt 1 samling som er forbeholdt jenter. 
For å kunne oppnå dette, kan vi etablere en gruppe som har dette som oppgave. I denne gruppen bør 
det være minimum en kvinne. 
Kretsen, via Team Natrudstilen arrangerer også ca 6 samlinger for juniorer/seniorer.  
Hvordan skal denne gruppen organiseres i fremtiden ? Skal vi se på hvordan andre kretser har 
organisert dette arbeidet, hvordan det hentes inn kapital til denne satsningen og hvor og hvem de har 
som trenere. Kanskje bør vi markedsføre egne utdannede trenere bedre enn hva vi gjør i dag?? 
 
Regionsamlinger 
Kretsen har samarbeid med Oppland, Nord-Østerdal krets vedr Young Star Innlandet. Her arrangeres 
det 3 samlinger for utøvere i aldergruppen 15 – 16 år .Det planlegges 4 samlinger for YSI kommende 
sesong. Kan dette samarbeide utvides slik at vi også kan ha regionsamlinger for f.eks jenter og 
juniorer/seniorer. 
Vårt mål bør være at det også arrangeres 1 jentesamling i regionen hvert år. 
 

7.2.8 Arrangement 

Kretsen arrangerer, via klubbene, 3 helger Km, 1 – 2 kretsrenn hvert år. Siste sesong ble det også 
arrangert ett rulleskirenn. 
Vårt mål må være at dette utvides med 1 – 2 barmark-renn pr. år. 
Klubbene som arrangerer klubbrenn skal invitere andre nærliggende klubber til sine arrangement. 
Det skal i kretsen arrangeres minimum 1 renn for alle aldre innen utgangen av 31.12 hvert år. 
Det skal arrangeres 3 helger med KM. 
Det skal arrangeres 2 enkeltdager med kretsrenn. 
Alle klubber skal stille opp på ulike arrangement, det være seg på ski eller på barmark. 
Det skal avvikles Krets-cup hvert år, der ett gitt antall renn er tellende. 
 

7.2.9 Anlegg 

I kretsen finnes det i dag 2 anlegg som er godkjent til NC/NM/HL eller høyere 
Det finnes 3 anlegg i kretsen som kan arrangere KM o.l.. 
Det finnes 5 miljøanlegg i kretsen pr. i dag. Det jobbes med ett anlegg på 20 skiver i Renaområdet, 
trolig ferdig iløpet av kommende sesong. 
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SÆRKRETSTING 

Hovedstyret 
Leder 
Nestleder 
Kasserer/økonomiansvarlig 
Styremedlem/sekretær 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 

Team 
Natrudstilen 

Revisor 
1. reviso 
2 .revisor 
 

 
  

 Klubbene 

Det må satses på noen større oppgraderte anlegg i kretsen. I tillegg til Natrudstilen og Veldre sag 
trenger vi ett i Elverum- Åsnes regionen. Trysil er også et anlegg det må satses på ift skigymnaset. 
Det må også være en målsetting at mindre anlegg kommer på plass lokalt (Løten, Sørfylket). Hvorfor 
er ikke skiskyting på kartet på Hamar. Her må det være et potensial ift antall innbyggere ??? 
 

7.2.10 Ledelse 
I løpet av 5 år bør det være en lønnet i administasjonen, f.eks. leder. 
 
 

8 Organisasjon og ledelse av Hedmark Skiskytterkrets 

8.1 Organisasjonskart 
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8.2 Særkretstinget 
 

Særkretstinget er skiskytterkretsens øverste myndighet 
 

8.3 Styrets funksjon og sammensetning 
 

8.3.1 Styrets oppgaver  
Planlegge og ivareta kretsens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt 
oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes 
retningslinjer for aktiviteten i kretsen  
Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter  
Stå for kretsens daglige ledelse, og representere laget utad  
Disponere kretsens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett  
Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 
Arbeidsfordeling i styret: 
 
Leder 
Kretsens leder, og ansikt utad. Representerer kretsen mot NSSF og NIF 
står for kretsens daglige ledelse, koordinerer styrets og kretsens totale aktivitet  
innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  
anviser utbetalinger sammen med kasserer  
skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal 
sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  
Nestleder 
fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan 
rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  
bistår leder og danner et lederteam med denne.  
Har et spesielt ansvar for koordinering av aktivitet mellom klubbene og kretsen 
Kasserer/økonomiansvarlig 
Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer  
har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne).  
anviser utbetalinger sammen med leder.  
har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  
sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. 
Styremedlem/sekretær 
føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  
tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  
lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  
lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. 
Styremedlem 
møter på styrets møter  
tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  
kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt/samlings-ansvarlig, 
materialforvalter o.l. 
 

8.3.2 Revisorer 

 
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 
idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 
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8.3.3 Valgkomité 

 
å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  
å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  
se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,  
å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  
å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og 
derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,  
å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli 
foreslått,  
ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag,  
før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal 
forelegges medlemmene på årsmøtet,  
under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  
etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.  
 

8.4 Grupper og utvalg 
 

8.4.1 Sportslig utvalg 

Består av sporstlig leder og 1-2 medlemmer 
Hovedoppgave: Utarbeide kretsens felles sportslige plan, herunder samlinger, fellestreninger, 
organisering av felles tilbud, kompetansebygging i kretsen og samarbeid med Team Natrudstilen. 
 

8.4.2 Reiseutvalg 

En reiseansvarlig 
Ansvar for planlegging og delegering av oppdrag ifm felles reiser (NC, NM). 
Skal sørge for at felles reiser skjer på en best mulig økonomisk og administrativ måte. 
 

 

8.4.3 Materialforvalter 

En materiellforvalter 
Koordinerer bruk av kretsens felles materiell (kikkerter, sekunderingsklokker, samband, Ipad etc) 
Sørger for at materiellet blir vedlikeholdt, og er operativt. 
 

8.4.4 Anleggskontakt 

En anleggsansvarlig 
Er oppdatert på reglement for anlegg, og kan bistå klubber med råd og veiledning ifm 
etablering/opprustning av anlegg. 
Er kretsens kontaktpunkt mot NSSF ifm anleggsspørsmål 
 

Team Natrudstilen 
Er et team for jr og snr utøvere ledet av et eget styre. Team Natrudstilen har selvstendig økonomi, og 
egne sponsoravtaler. Teamet skal til enhver tid ha gyldig samarbeidsavtale iht NSSF’s norm mellom 
krets, klubber, team og NSSF. 
Teamet stiller, og dekker kostnader ifm trenerstøtte på NC og NM arrangementer. 
 

8.5 Medlemmer 
Medlemskap i HSSK er obligatorisk for klubber i kretsen tilknyttet NSSF. 
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8.6 Forsikring 
Forsikring av utøvere og ledere/trenere ivaretas av egen klubb. 

8.7 Anlegg 
Trysilgutten IL: Skiskytteranlegg med 26 skiver, rulleskibane, kunstsnøproduksjon. 
Vestre Trysil IL: Miljøanlegg 
Hernes IL: Anlegg med 25 skiver, bør oppjusteres. 
Sørskogbygda IL: Transportabelt anlegg på fotballbare/håndballbane 
Åsnes SSL: Miljøanlegg med 15 skiver. Rulleskibane 
Rena IL: Anlegg under arbeid, antatt 20 skiver 
Løten/Nordbygda IL: Miljøanlegg 
Mjøsski: Anlegg med 30 skiver, Megalink elektroniske skiver.  
Sjusjøen IL, Natrudstilen: Anlegg med 30 skiver, rulleskibane, kunstsnøproduksjon. 

8.8 Informasjon 
Informasjon fra HSSK skjer gjennom http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/hedmark_ssk/ 

8.9 Økonomi 
Kretsstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 
Kretsstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 
Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. 
Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 

8.10 Regnskap 
HSSK følger de til enhver tid gjeldende regler for økonomi og regnskapsførsel i NIF. 
Medlemskontingent 
Lagskontingent (Lisenspliktige utøvere): 
0-5 utøvere: 700.- 
6-15 utøvere: 2.200.- 
16 og mer utøvere: 3.200.- 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak  

8.11 Reklame/sponsoravtaler 
HSSK har ingen egne faste reklame/sponsoravtaler. Dette ivaretas normalt av klubbene selv, og av 
Team Natrudstilen med egne avtaler. I spesielle tilfeller, der kretsen bidrar betydelig i forbindelse med 
større arrangement, kan det avtales at deler av de arrangementspesifikke sponsor-/reklameinntekter 
skal komme kretsen til gode.. 
 

8.12 Lønn og honorar 
Leder I HSSK gis en fast årlig godtgjøring som skal dekke kontorhold og merarbeid på kr 4000.- 
Videre gis det en fast årlig godtgjøring for dekning av telefonutgifter på kr 1000.-  
I tillegg til dette dekkes reiseutgifter ifm møter og representasjon iht kretsens regler for dekning av 
reiseutgifter. 

8.13 Reiseregning 
HSSK dekker utgifter til reise (egen bil og off komm) iht Statens reiseregulativ for ledere i forbindelse 
med NC, NM, HL, og representasjon i møter og lignende. 
Overnatting dekkes iht kvittering. Overnatting skal være avtalt med kretsen i forkant av reisen. 
Dersom kost ikke er inkludert i overnattingstilbudet, dekkes dette med kr 250.- pr døgn 
Kretsen benytter eget reiseregningsskjema for oppgjør av reiser. 
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8.14 Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
HSSK ønsker en kultur der økonomisk utroskap ikke aksepteres. 
Ved mistanke om slike saker skal kretsens leder eller nestleder varsles. 
Alle saker av slik karakter skal politianmeldes. 
Regler for Hedmark skiskytterkrets 
 

8.15 Retningslinjer for foreldre/foresatt  
 
Når HSSK representerer som et fellesskap (NC, NM og HL) er det av stor betydning for utøvere og 
støtteapparat at alle bidrar for fellesskapet, og ikke bare for egen klubb og egne utøvere. HSSK har 
alltid satt sin ære i at vi ved slike arrangementer fremstår som ”en for alle – alle for en”. 
Vi forventer derfor at alle foreldre bidra som støtteapparat for alle utøvere i kretsen! 
 

8.16 Retningslinjer for utøvere  
Her er noen punkter alle utøvere i kretsen må tenke på, både på kretsrenn og nasjonale renn: 
 

• Gode holdninger – du representerer Hedmark skiskytterkrets og klubben din 
• Respektere hverandre 
• Lojalitet mot klubb, krets og trenere 
• Hjelpe hverandre 
• Følge klubbens og kretsens regler 
• Stille opp for hverandre 
• Ærlig overfor ledere, trener og andre utøvere. 
• Godt samhold 
• Stå sammen 
• Vise engasjement (gi av deg selv) 
• Gode arbeidsholdninger. 
• Stolthet av sin egen innsats. 
• Ta ansvar for miljø og trivsel. 
• Mobbing er ikke akseptert 

 

8.17 Retningslinjer for trenere 
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• Positive erfaringer med trening og konkurranse 
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og godt forberedt til hver trening/konkurranse 
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 
• Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 

 
Trenere som får dekket kurs av HSSK forplikter seg til å bidra med kompetansen de tilegner seg i 
kretsens arbeid. Det skal i hvert enkelt tilfelle avtales på forhånd hvilke motytelser som forventes av 
trenerne. 
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8.18 Retningslinjer for lagleder (NM, NC og HL) 
Lagleder har følgende oppgaver: 

• Opprette nødvendig kontakt med avtalt overnattingssted og transportformidler (ved felles 
transport) 

• Opprette nødvendig kontakt med arrangør 
• Holde utøvere og foresatte løpende orientert om gjennomføringsplan (skape trygghet) 
• Utarbeide og distribuere kontaktlister (tlf og e-post) for utøvere og ledere 
• Foreta romfordeling 
• Utarbeide plan for trenings- og renndager (transport, logistikk) 
• I samarbeid med foreldre og trenere, utarbeide plan for støtteapparat. Lagleder skal være 

spesielt oppmerksom på nye utøvere og foreldre, og hjelpe disse til rette i miljøet 
• Ta ledelse dersom uønskede hendelse oppstår (konflikter, mobbing, trakassering, overgrep 

etc) 
• Delta på lagledermøter, og holde kretslaget orientert 
• Gjennomføre daglige møter med utøvere og støtteapparat med følgende agenda: 
• Evaluere dagen som har gått 
• Plan for kommende dag (utøvere) 
• Plan for kommende dag (støtteapparat) 
• Lagleder er hovedansvarlig for kontroll på kretsens materiell, og må planlegge transport av 

dette til konkurransestedet, bruk under konkurransen, og retur til kretsen etter endt 
konkurranse 

8.19 Mobbing 
HSSK skal ha nulltoleranse for alle former for mobbing og trakassering (på bakgrunn av rase, 
relegion/kultur og seksuell legning). 
HSSK forholder seg her til NIF’s regler og retningslinjer for håndtering av slike saker, og forventer at 
klubbene gjør det samme. 

8.20 Alkohol  
HSSK forholder seg lojalt til Idrettsstyrets vedtatte holdning til alkohol og idrett. 
 

9 Årlige faste oppgaver 
Dato/måned 

 
 

mai Særkretsting 

Aug/sep Gjennomføre kretssamling 

mai/juni Rapportere endringer av post og e- postadresser 

Mai/juni Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen 

  

  


