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ÅPNING

SAK 1

President i NSSF, Hans O. Kveli, åpnet Tinget med sin tale til delegatene.
President Kjell O. Kran i Norges Idrettsforbund & Olympiske komité hilste
delegatene.

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
Etter opprop ble de fremmøtte representantene godkjent. Listen over
representanter og gjester vedlegges.
45 stemmeberettigede representanter var tilstede ved åpningen, 2.dag var det
45 stemmeberettigede tilstede.

SAK 2

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG
SAKSLISTE
Presidenten ville føye til følgende under pkt. 3 ”Kontrollkomiteens
medlemmer og ledere i tingvalgte komiteer har tale- og forslagsrett, det samme
gjelder general sekretær og fag og utviklingssjef, de ansatte for øvrig gis
talerett.”
Forretningsorden og saksliste ble enstemmig godkjent med den endring som er
notert.
Presidenten ønsket at 2 diskusjons saker ble lagt i forkant av valget.
Tinget ga tilslutning til at diskusjons sakene ble lagt mellom pkt. 8 og 9.

SAK 3

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER,
REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS
Disse ble enstemmig valgt:
Dirigenter:
Grete Stensvold og Ole Martin Norderhaug
Sekretærer:
Per Røgeberg og Wenche Engebretsen
Underskrive protokoll: Sverre Matberg og John Asphol
Tellekorps:
Geir Colbjørnsen, Halvard Colbjørnsen og Espen
Nordby Andersen

SAK 4

BERETNING
Til beretningen hadde følgende ordet:
Dirigent Ole Martin Nordrehaug gikk gjennom beretningen. Ingen
bemerkninger ble fremsatt.
Beretningen for 2001 - 2002 ble enstemmig vedtatt.

SAK 5

REGNSKAP 2001
Alf Koksvik redegjorde for regnskapet.
Kveli informerte om at i resultatregnskapet er BWC tatt med med bruttotall,
mens det i prognosen er brukt netto beløp.
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Kontrollkomiteens leder Jon Oftedal leste kontrollkomiteens beretning.
Årsregnskapene for 2001, med vedlagte beretninger fra revisor og
kontrollkomiteen, ble enstemmig godkjent.

SAK 6

INNKOMNE FORSLAG

. 6.1

Jaktstart yngre løpere
Forslag fra Bjerke IL, skiskyttergruppen. ”NSSFs ting 2002 ber forbundsstyret
utrede problematikken rundt jaktstart som øvelse for de yngste klassene og
gjennomføre tiltak som begrenser utbredelsen av øvelsen for utøvere under 16
år.”
Bjarne Oppegård fra Bjerke innledet.
Styret ønsket å endre forslaget til: ”NSSFs ting 2002 ber forbundsstyret utrede
problematikken rundt jaktstart som øvelse for de yngste klassene”.
Følende hadde ordet, Knut Sterud, Halvard Colbjørnsen, Tore Bøygard, Geir
Colbjørnsen som fremmet nytt forslag,
Colbjørnsens forslag lyder ” NSSFs ting 2002 ber forbundsstyret utrede
øvelsesprogrammet for de yngste klassene, basert på de signaler tinget gir”.
Bjerke trakk også sitt forslag. Styret trakk sitt forslag.
Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:
” NSSFs ting 2002 ber forbundsstyret utrede øvelsesprogrammet for de
yngste klassene, basert på de signaler tinget gir”

6.2

Tilbud yngre løpere som ikke går på NTG
Forslaget fra Svene IL Skiskyttergruppe: Det er ønskelig med et bedre
tilrettelagt treningstilbud til de skiskyttere som ikke ønsker å gå på NTG eller
på skiskytterlinjer på videregående skoler; med regelmessige samlinger og
veiledet trening hele året. Kostnadene skal i utgangspunktet ikke dekkes av
NSSF.
Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes det nye styret.
Jan Skinnes fra Buskerud innledet. Frank Eriksen redegjorde for
regionmodellen.
Følgende hadde ordet: Edvard Nesland, Oddbjørg Morseth, Halvard
Colbjørnsen, Hans O. Kveli
Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:
”Saken oversendes det nye styret”
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SAK 7

FASTSETTELSE AV KONTINGENT
Forslaget om å opprettholde dagens ordning ble enstemmig vedtatt.

SAK 8

LANGTIDSPLAN 2002-2006 (med økonomisk prognose)
Bodil Heskestad innledet.
Følgende hadde ordet:
Alf Koksvik informerte at det var en feil i den økonomiske prognosen og ny
prognose følger vedlagt. Fondet skal være bygget opp innen 2005.
Videre hadde Hans O.Kveli ordet.
Fremlagt handlingsplan for NSSF for perioden 2002-2006 ble enstemmig
godkjent. Korrigert økonomisk prognose for samme periode tas til
etterretning.

SAK 9

VALG
Følgende ble enstemmig valgt:
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Forbundsstyret bestående av:
President,
1.Visepresident; organisasjon
2.Visepresident; sport
Styremedlem økonomi, markedsføring og PR:
Styremedlem rekruttering og breddeidrett
Styremedlem arrangement, reglement og anlegg:
Styremedlem utdanning og ungdomsidrett:

Trond Damås
Bodil Heskestad
Frank Eriksen
Audhild Aune
Tore Bøygard
Stein Funderud
Lene Teksum

Kontrollkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Jon Oftedal
Leif Arne Hansen
Ole Martin Norderhaug
Ellen Marie Colbjørnsen
Alf Hansen

Domsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem,
1. varamedlem
2. varamedlem

Sverre Matberg
Anne Grundnes Steien
Wenche Daleng
Arne I. Krigsvold
Kjetil G. Espeland

Appellutvalg
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Halvard Colbjørnsen
Kjell Ingar Wesetrud
Sveinung Rundberg
Kjell Nordvik
Ann Mari Bogholm
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Varamedlem
Varamedlem
Valgkomite
Leder :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Medlem :

Kjell Sæter
Tove Elvebakk
Gustav Gausel
Stig Strand
Elin Kampenhaug
Halvor Flatland
Elin Minde

pers vara
Arve Røste
pers vara
Siri Grundnes Holmboe
pers vara
May Christoffersen
pers vara Hildegunn Fossen Mikkelsplass
pers vara
Geir Colbjørnsen

----------------------------Sverre Matberg

---------------------------------John Asphol

Oslo, 26. juni 2002

Vedlegg:
1. Langtidsplan for 2002 – 2006 med økonomisk prognose
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Diskusjonssaker/uformell del
Hva er godt klubbmiljø?
Det var 3 innledere:
Stig Strand fra Trondhjems informerte om hvordan de driver rekrutteringsarbeidet i klubben.
De har mange ildsjeler som får holde på med det de liker, det være seg rekruttering, økonomi,
arrangement, trening osv. De har som målsetting å få frem gode skiskyttere og har fått til et
samarbeid med Heimdal Vgs. slik at utøverne kan bo hjemme og det igjen fører til godt klubb
miljø.
Terje Mørkve fra Vossestrand. Klubben har et lite nedslagsfelt og satser veldig på å bygge
opp et godt miljø rundt skiskyttergruppen. Det fører til at det ofte er andre aktiviteter som står
sentralt og ikke bare trening. De forlanger at det skal være 1 voksen pr. barn, det har ført til
veldig godt voksent miljø og når de skal på større renn kjører de blant annet buss. Har
overvekt av jenter og har lagt opp treningen på jentenes premisser.
Knut Kristoffersen fra Nittedal. Nittedal ssk er en forholdsvis nystartet klubb og sliter på
anleggs siden.
Har årlig treningssamling hvor hele familien er tilstede, har lagt vekt på lagbygging og at alle
løperne skal bli sett. Foreldre får oppgaver på treningen og de har en hjemmeside som er
viktig informasjons kanal.
Harald Bache fra Simostranda kom med forslag om våpen stafett blant bedriftene i
nærmiljøet. De har gjort det og har fått inn 17 geværer. Våpnene lånes ut mot et vederlag.

Særkretsenes stilling i skiskytter Norge
Hans O.Kveli og Frank Eriksen fra styret innledet.
Hans O.Kveli argumenterte mot særkretsene. Ildsjeler blir dradd fra klubben for å jobbe med
kretsen. Det er ikke alltid den geografiske inndelingen er naturlig. Er enig at det må være noe
i stedet , i form av uformelt samarbeide mellom klubber der dette er naturlig.
Frank Eriksen mener kretsen er der for å jobbe for klubbene. I Troms har de felles samlinger
for 10-14 åringer, kretslag og seniorlag. Kretsen utgir egen terminliste bok hvor hver klubb
må selge x antall annonser, disse pengene går til å dekke reisekostnadene for ledere på.
Kretsen utarbeider terminlisten, samordner reiseopplegg, felles samlinger og er et bindeledd
mellom klubb og NSSF. Får aktivitets støtte fra Troms. Kretsen driver idrettspolitikk mot
fylket og står for kontinuitet og er et viktig samarbeidsforum.
Andre som hadde ordet:
Halvard Colbjørnsen; Vest-Agder og Aust-Agder har slått seg sammen til en krets. Kretsen
må også registrere seg i Brønnøysund for å få midler fra bingodriften i Idrettskretsregi.
Oddbjørg Morseth; gikk imot NIF for å få beholde Nord-Østerdal som egen krets. Fordelen
med en liten krets er at medlemmene treffes ofte, kortere avstander og lettere å samarbeide
klubbene imellom.
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Bjarne Oppegård, Bjerke. Det blir for snevert å bare se på særkrets. Må se på hele
organisasjons utviklingen. Viktig med krets ved nyetablering av klubber for å få bistand og
råd.
John Olav Lund, ulempen med særkrets er mangel på menneskelige ressurser, men fordelen
er at kretsen skal være en inspirator og motivator for klubbene, samordning av terminlisten og
samarbeide over grensene, viktig med fleksibilitet. Dele kretsen i mindre enheter ved behov.
INFORMASJON
Tore Bøygard informerte om at forbundsstyret ønsker å arrangere et arrangements seminar
hvor en kan bli oppdatert på arrangementer, TD, anleggsituasjonen, konkurranse disipliner,
internasjonal utvikling m.m. Det er spesielt tenkt på de som skal arrangere større mesterskap
men alle klubber og TD vil bli invitert.
UTMERKELSER
Under Tingmiddagen 15.6. 2002 ble John Asphol, Vestre Trysil IL og Sverre Matberg, Frol
IL tildelt Forbundets Standard ”for fremragende innsats for norsk skiskyting på klubbplanet
gjennom mange år”
SKISKYTTERMERKET
NSSF’s Hederspris i bronse ble utdelt til John Olav Lund, Verdal Søndre Skiskytterlag
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