
 

Referat fra styremøte i OASSK 
Oslo og Akershus skiskytterkrets 
 

 

Dato 26. September 2018 

Sted Ullevål 

Tilstede Ninni T. Jonsson (NJ), Gunhild Myhr (GM), Johann Rud(JR), Hege Berg-Knutsen (HBK), Svein 
Willassen, Randi Lurås (RL) 

Fraværende Finn Borchgrevink (FB) 
 
Agenda: 

1. Ansvarsområder 
0. HL samling  
1. Sunn Idrett samling  
2. Oppsummering av SommerCup 
3. Punkter fra møtet med NSSF 
4. Forsterke og velge prioriterte områder for OASSK 2019 
5. Budsjett status 
6. Eventuelt 

a. En klubb etterspør informasjon i forhold til Sikkerhet. Hva kan forbundet eller kretsen tilbyr for 
klubbene? 

 

Informasjons saker: 
 
Team OASSK 

• Avtaler signert med forbundet. Det er for sesongen 8 deltakere i Team OASSK 
 

• Det jobbes må med å få oversikt over alle junior og senior løpere i kretsen, regler for stafett uttak, fordeling 
av ansvar før sesongen starter og forsøke å skaffe til veie dugnadspenger 
 

Utvikling/kompetanseheving 

• Signert utdanningsplan sendes til forbundet  

• Signal fra klubbene etter en mindre behovsanalyse – ønskes det at krets konsentrer om kjernevirksomheten! 

o Trener 1+ 2 i høst 
o TD1 våren 2019 
o Våpenteknisk kurs -ønsker å få til det 
o Sikkerhet generelt 
o Arrangørkonferansen - klubber bør stille opp og hente inn ny kompetanse til klubb. 
o Rent idrettslag – tilby kurs for siste innspurt? 

Jenter 

• Jentesamling arrangert på Fossum i september med 56 deltakere 

• Det er nå søkt om støtte på 60 000-, fra NSSF.  NSSF legger nå ned jentesatsningen men OASSK vil 

gjennomføre det som så langt er planlagt.  En justering fra opprinnelig plan er at Bjerke-samlingen i oktober 

utgår og erstattes med samling inkl. Sunn Idrett på FET 27/10 for jenter 

• Resterende etter oktober samlingen er Holmenkollen rett før jul + ett arrangement på vårparten 
 

HL samling 

• 78 påmeldte utøvere + trenere og foreldrehjelp (ca 100 pers) 

• Booket hele stadion - alle 40 skiver og begge lodgene 

• Audun Svartdal - teknikktrening 1,5 timer + juniorlandslagsløpere som trenere 

• Utdeling av MOT pris for jente og gutt Kostnad 1200,-per utøver 

 



 

HL – hovedlandsrennet 2019 

• Oppdal 14-17. februar 2019 og OASSK har booket 90 dobbeltrom 

 

OASSK Cup 

• Vintercupen utvides fra 15-16 år til også å gjelde 13-16 år. Informasjon kommer! 
 

Sunn Idrett 

• Kretsen har fått stipend fra Echbos Legat til å arrangere seminar for gutter og jenter i alderen 13-16 år. Dette 
gjennomføres 27+28. oktober på Fet skiskytterarene 

• Trenere på samlingen vil være utøvere fra Team OASSK som da vil få lønn for jobben (Dugnadspenger) 
 

SommerCup 

• Evaluering av sommerCup vil legges ut på WEB hvor ønske er å få tilbakemelding fra Utøvere, trenere og 
foresatte. Frist for tilbakemelding settes til 1. November 2018 

 

Info fra leder 

• Kretsleder har hatt møte med forbundet. Stikkord fra møtet: 
o NSSF har hatt sponsorproblemer og mindre midler å dele ut. 

o Forbundet har slitt litt mht til antall personer i avd og kapasitet. 
o Generalsekretær (GS) er sluttet. Konstituer GS er Stig Flatebø.  
o President Slokvik gått til friidrettsforbundet. Konstituert president er Gjermund Hol 

• Arrangement: 
o Presentasjon Ninni – laglederrollen må ses på og evt strammes litt opp etter at vi har mottatt i 

beskrivelse (Ninni og Johan ser mer på laglederrollen og får dette klart for sesongen. 
o Førstehjelpskrin + hjertestarter. 5 klubber vil bli tildelt dette i NFFS regi 

  

• Hva skal OASSK styre ha fokus på – har vi rett fokus? Hva skal klubber gjøre?  
Skal OASSK drive med de samme tingene videre eller skal det gjøres endringer 

 
Sikkerhet 

Bærum Skiskytterklubb etterspør informasjon rundt sikkerhet hvor en fra forbundet/politiet kan holde innlegg på 

foreldremøte. BSK stiller også med spørsmål hvorvidt det finnes en sikkerhetsansvarlig i NSSF 

 

OASSK kjenner ikke til at det er en Sikkerhetsansvarlig i NSSF, og heller ikke noe opplegg rundt dette. OASSK styre vil 

sjekke dette opp. Inntil videre oppfordres BSK å kontakte Linda Børset i Bjerke som har holdt slike innlegg tidligere i 

regi av OASSK.  

 
 
 

Beslutninger 
Ingen beslutninger  


