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STYREMØTE NR. 6, 2008 – 2010
23-24. april 2009
Gardermoen Airport Hotel

Oslo, 25. april 2009 – R.R.
PROTOKOLL

Til stede:

Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim,
Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen, Roar Nilsen og
Rakel Rauntun.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
Sak 34:

Godkjenning av styreprotokoll 5 2008-2010
- Godkjent

Sak 35:
Regnskapsrapport pr 31.03.09 med prognose 2009
Regnskapsrapport for perioden januar – mars 2009 ble lagt fram med en detaljert
redegjørelse fra generalsekretær. Fra og med 2009 er ny mal for rapportering tatt i
bruk, der et periodisert budsjett er lagt inn i regnskapssystemet. Dette har ført til
bedre kontroll på forbruk i forhold til budsjettet.
Prognose for 2009 er blitt justert ihht til kvartalsrapporten. Administrasjonen styrer
mot samme resultat som vedtatt hovedbudsjett i november 2008.
Vedtak:

Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose for 2009 tas til
etterretning.

Sak 36:
Vedtakssaker fra Teknisk komité
Teknisk komité har i løpet av konkurransesesongen 2008/09 både selv tatt initiativ til
endringer og justeringer i konkurransereglementet. Samtidig har komiteen mottatt
innspill fra TD og arrangører der situasjoner som krever presiseringer.
Teknisk komité har behandlet alle saker og kommer med en innstilling til styret. Styret
har behandlet sakene, med følgende vedtak listet under. Alle saker som ble
behandlet vedrørende konkurranseregelverket, henviser til gjeldende paragraf:
Vedtak:
Skiver
Under LM og større arrangement skal det kun benyttes samme type skive (en
produsent). Vingmek-skiver er godkjent fra 1.nov.2000. Kurvinen-skiver er godkjent
og kan benyttes uavhengig av produksjonsår.
§1.8.2.2
§ 1.8.2.2 endres til: Det er tillatt å løpe uten ski inntil 50 m ved siden av en utøver for
å gi informasjon og drikke…

§1.8.3
§ 1.8.3 endres til: Speaker skal informere publikum om disse reglene før
konkurransen starter.
§14.1.8
§ 14.1.8 endres ikke.
Bruk av Emit på Statkraft- og Vital Cup
1. NSSFs administrasjon kontakter de arrangører som ikke har bestilt representant
fra Emit. De avtaler "long distance support" som må dekkes av arrangør.
2. Arrangørene må skaffe seg programvaren i god tid, minimum 3-4 uker før, og gjøre
seg kjent med denne. Utstyr må monteres og det må kjøres testløp. Dette må skje
mye tidligere enn dagen før... Problemer må tas opp med Emit umiddelbart. NSSFs
administrasjon informerer arrangørene om dette.
3. TD følger opp at arrangøren gjennomfører et godt treningsprogram på systemet.
NSSFs administrasjon informerer TD’er.
§4.2.2.1 Geværets serienummer
§ 4.2.2.1.c siste setning endres til:
Det skal krysses av på en liste hvem som har fått kontrollert våpenet.
Oppnevning av TD til nasjonale renn
Ved arrangement der NSSF oppnevner TD, skal forslag på disse sendes Teknisk
komité for godkjenning.
§ 10.2.2 Protestfrist
§ 10.2.2 endres ved at det tas inn et tillegg til slutt:
Hvis det oppdages en arrangørfeil som har betydning for resultatlisten etter at
protestfristen er ute, skal juryen endre resultatlisten.
§ 2.3.2 Jury på LM
§ 2.3.2 endres ved at det også gjelder LM:
Jurysammensetningen ved NM, HL, NC og LM skal være
- 2 TDer
- Rennleder
2 lagledere valgt på lagledermøtet (eller oppnevnt av TD når det ikke er
lagledermøte)
§ 1.7.1 Lagledermøte LM
§ 1.7.1 endres til ikke å gjelde LM:
Det skal være lagledermøte senest dagen før første konkurransedag under NM, HL,
NC og mønstringsrenn…
Straffereaksjon ved bruk av feil/uten løperbrikke
§ 6.5 endres fra ”Startnummer” til Startnummer og brikker.
Ny § 6.5.3 Brikker.
Ny § 6.5.3.1 I NM, HL, NC og mønstringsrenn er det påbudt med brikker og
elektronisk tidtaking.
Ny § 6.5.3.2 Brikker og aldersklasser.
I de konkurranser det er elektronisk tidtaking, er det påbudt med brikke for 15 år og
eldre.

Ny § 6.5.3.3 Leie av brikke.
Dersom noen ikke har brikke eller har glemt brikken, kan de leie av arrangøren. Pris
kr.50,- pr. konkurranse. Dersom man kommer til startkontrollen uten brikke, kan
brikke leies der for kr.200,Ny § 7.2.d i Straffebestemmelsene som gir startforbud:
Å stille til start uten brikke eller startnummer eller med feil brikke eller startnummer,
forårsaket av utøveren eller laget.
Ny § 7.2.j i Straffebestemmelsene som fører til diskvalifikasjon:
Å delta med feil brikke eller startnummer…
TK014: § 1.6.4.4 Tildeling av startnummer og startspor i fellesstart
§ 1.6.4.4 tilleggssetning: I rangeringen teller først internasjonale resultater, deretter
NC eller evt. resultater i renn dagen før. Hvis noen ikke har poeng eller plasseringer
som gjør rangering mulig, skal disse trekkes til slutt.
§ 1.3.8 Konkurransespesifikasjoner
§ 1.3.8 tillegg:
Veteranklasser.
Anbefalt løypelengde og strafferunder/ tillegg som for klasse 15-16 år. På sprint en
liggende og en stående skyting. På normalprogram, jaktstart, fellesstart og stafett 4
skytinger som for senior.
Det kan være miljøklasse som går på idealtid.
§ 8.5.2.1 Visitasjon etter innskyting
Visitasjon etter innskyting opprettholdes.
§ 7.3.b, 7.4.d, Straffebestemmelser
§ 7.3.b i Straffebestemmelsene endres til:
Begå en svært liten feil
§ 7.4.d i Straffebestemmelsene endres til:
Begå en liten feil
§ 1.8.2.1 På skytebanen
Ny § 8.1.2 Plassering av våpen.
For klasse 16 år og yngre skal våpenet plasseres i stativ av lagleder/ trener etter
innskyting og senest 5 min. før første start.
§ 1.5.5. Bytte av utøver
§ 1.5.1.2 får et tillegg: frist for navnepåmelding og rekkefølge…
§ 1.5.5 får et tillegg til slutt: Det kan bare settes inn en ny løper på den etappen
forfallet skjer. Dersom den krets eller det lag det gjelder har flere lag påmeldt, kan
man også flytte opp løpere på de andre lagene. Rekkefølgen på etappene kan ikke
endres.
§ 8.7.3 Kryss-skyting
Dagens reglement opprettholdes, da det samstemmer med det internasjonale (§
8.5.3 For alle skudd må det siktes og skytes mot skivene).
Brikker f.o.m 13 år, evt 15 år
Ny § 6.5.3.2 I de konkurranser det er elektronisk tidtaking, er det påbudt med brikke
for 15 år og eldre.
§ 8.5.2.1 Visitasjon etter innskyting
§ 8.5.2.1 opprettholdes, men får et tillegg:

For løpere 17 år og eldre skal kontrollen gjennomføres på et avmerket område ved
utgangen av standplass eller i rimelig nærhet, senest 5 min etter at innskyting er
avsluttet. Utøveren er ansvarlig for at det blir…
Kvalifisering til NM stafett
Det blir ikke innført regler for kvalifisering til NM stafett.
Endringene skal bli oppdatert i konkurranseregelverket, og er gjeldende fra og med
1. juli 2009. Endringene vil være uthevet med rød skrift i konkurranseregelverket.
Sak 37:
Hovedterminliste 2009/2010
Administrasjonen la frem et forslag til hovedterminliste. Styret diskuterte forslaget og
gjorde justeringer ut fra innspill som kom under behandlingen av saken.
Vedtak:

Styret vedtar vedlagte forslag til hovedterminliste for sesongen
2009/2010

Sak 38:
Handlingsplan for anlegg
Administrasjonen la frem foreløpig forslag til handlingsplan for anlegg. Styret
diskuterte forslaget, og kom med innspill for videre arbeid med handlingsplanen. Ny
handlingsplan for anlegg implementeres i 2010, og skal følge målene for ny
langtidsplan 2010-2014
Vedtak:

Styret tar foreløpige forslag til handlingsplan for anlegg til
etterretning. Teknisk komité får i oppgave å arbeide videre med
handlingsplanen ut fra tilbakemeldingene gitt i styremøtet, før
handlingsplanen presenteres for ledermøtet.
Det skal i opprettes en anleggskomité. Forslag til leder for
komiteen og mandat for komiteen utarbeides av teknisk komité
for vedtak i neste styremøte.

Sak 39:
Tildeling sommer NM 2010
Administrasjonen presenterte søknadene til de to søkerne til sommer NM 2010:,
Tonstad IL
Folldal IF
Styret vurderte søknadene ut fra geografi og antall arrangementer de to søkerne har
hatt de siste årene.
Vedtak:

Styret vedtar at Tonstad IL tildeles sommer NM 2010

Sak 40:
Arrangementsbestemmelser for åpningsrenn Beito
Teknisk komité har kommet frem til arrangementsbestemmelser for åpningsrennet på
Beitostølen som avvikles i november hvert år. Styret behandlet innstillingen fra
teknisk komité, der de nye bestemmelser listet i vedtaket nedenfor, skal være
gjeldende fra og med åpningsrennet 13-15. november 2009:

Vedtak:
Styret vedtar Teknisk komité følgende forslag til arrangementsbestemmelser for
åpningsrennet på Beitostølen, med de endringer som ble gjort under behandlingen
av saken:
REGLEMENT
Det nasjonale konkurransereglementet skal følges så langt det er mulig.
Reglene kan avvikes hvor TD har gitt sin godkjenning og det klart framgår av
innbydelsen at andre regler blir fulgt.
De norske sikkerhetsregler / kontrollrutiner skal uansett følges, og det må opplyses
om dette spesielt til utenlandske deltakere.
KLASSER OG KONKURRANSER
Konkurranseklasser.
Det er en klasse for kvinner og en klasse for menn.
Rennprogram.
Det arrangeres sprint lørdag og fellesstart søndag.
Deltakerbegrensning sprint.
På sprint kan det delta inntil 40 kvinner og inntil 90 menn.
Rangering sprint kvinner:
1. Seniorløpere, også utenlandske.
2. Løpere i klasse 17-20/21 som er på landslag / forbundsgrupper.
3. De 5 beste fra Statkraftlisten forrige sesong K20/21 når utøvere som er blitt
seniorer er strøket.
4. De 5 beste fra Statkraftlisten forrige sesong K19
5. De 5 beste fra Statkraftlisten forrige sesong K18.
6. De 3 beste fra Statkraftlisten forrige sesong K17.
I spesielle tilfeller kan andre løpere skjønnes inn.
Rangering sprint menn:
1. Seniorløpere, også utenlandske.
2. Løpere i klasse 17-20/21 som er på landslag / forbundsgrupper.
3. De 10 beste fra Statkraftlisten forrige sesong M20/21 når utøvere som er blitt
seniorer er strøket.
4. De 5 beste fra Statkraftlisten forrige sesong M19.
5. De 5 beste fra Statkraftlisten forrige sesong M18
6. De 3 beste fra Statkraftlisten forrige sesong M17.
I spesielle tilfeller kan andre løpere skjønnes inn.
Trekking startnummer sprint.
Løpere på landslag / forbundsgrupper (også 17-21) skal seedes og trekkes for seg.
Denne gruppen skal starte til slutt.
Deltakerbegrensning fellesstart.
På fellesstart kan det starte inntil 30 kvinner og inntil 60 menn.
Rangering fellesstart kvinner.
1. Løpere på elitelandslag.
2. Løpere på rekrutteringslandslag/juniorlandslag.
3. Plasseringer på sprinten.

I spesielle tilfeller kan andre løpere skjønnes inn av NSSF.
Rangering fellesstart menn.
1. Løpere på elitelandslag.
2. Løpere på rekrutteringslandslag.
3. Plasseringer på sprinten.
I spesielle tilfeller kan andre løpere skjønnes inn av NSSF.
Tildeling av startnummer og startspor.
NSSF foretar tildeling av startnummer, startspor og heat.
De antatt beste løperne skal starte i første pulje.
Det vil bli tatt hensyn til internasjonale resultater og resultater fra sprinten.
Slutt-tid.
På fellesstart beregnes slutt-tid ut ifra løperens starttid (uavhengig av hvilket heat
man starter i).
Løpere som blir tatt igjen med en runde.
De løperne som blir tatt igjen med en runde av lederen, vil bli tatt ut av løpet i wirebakken.
Orienteringssaker
- Kjøreplan for jubileumsmiddag 6. juni 09
- Status landslinje for skiskyting
- Status World Cup Holmenkollen
- Informasjon fra siste møte i Hvit Vinter
- Internasjonale arrangement i Norge
- Nordisk møte 28. april 09
Merknadsfrist:

Onsdag 29. april 2009

Videre møteplan:
Tid
5. juni kl. 1130-1700
5-7 juni

Sted
Hamar
Hamar

Møte
Styremøte 7 2008-2010
NSSF Ledermøte

Tore Bøygard

Wenche Flaa-Eieland

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Erlend Slokvik

Leif Arne Hansen

Marian Lyngsaunet

Rakel Rauntun

