Kretsting i Nord-Trøndelag skiskytterkrets

Protokoll fra kretsting i Nord-Trøndelag skiskytterkrets 14.april 2011, Blommen.
Sak 01/11 Åpning av møtet
Leder Tore Wold ønsket velkommen og åpnet tinget.
Sak 02/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjent.
Sak 03/11 Valg av møteleder og sekretær
Forslag: Tore Wold (møteleder) og Kirsti Sundfær Stubbe (sekretær)
Vedtak:
Godkjent
Sak 04/11 Presentasjon og godkjenning av representanter
Presentasjon og godkjenning av frammøte representanter
Vedtak:
24 representanter med stemmerett. Godkjent.
Sak 05/11 Årsmelding
Leder gikk igjennom årsmeldingen.
Det ble tatt inn noen tilleggsopplysninger i årsmeldingen 2010/2011.
Vedtak:
Godkjent med merknad.
Sak 06/11 Godkjenning av regnskap 2010
Regnskapet for 2010 ble delt ut på møtet. Kasserer Knut Fenne gikk igjennom regnskapet.
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Vedtak:
Regnskapet for 2010 godkjent.
Tinget pålegger styret å vurdere et elektronisk regnskapssystem eller vurdere å sette bort det
til et regnskapskontor.
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Sak 07/11 Godkjenning av budsjett 2011
Budsjettet for 2011 ble delt ut på møtet. Kasserer Knut Fenne gikk igjennom budsjettet.
Vedtak:
Budsjett for 2011 godkjent.
Sak 08/11 Fastsetting av kontingent for 2011
Vedtak:
Ingen endring av kontingenten for 2011
Sak 09/11 Innkomne saker
Sak 9.1 Resultatmål for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Det er fremmet et forslag fra Vinne Skilag v/Einar Lund om resultatmål for Nord-Trøndelag
skiskytterkrets.
Bakgrunn:
 Klubbene utgjør sammen N-T Skiskytterkrets. Et resultatmål for N-T Skiskytterkrets er lik
summen av det klubbene sammen presterer.
 Et resultatmål vil være styrende for valg/prioriteringer tilknyttet tiltak og ressursbruk.
Forslag til resultatmål for N-T Skiskytterkrets, i prioritert rekkefølge:
 Summen av klubbene i N-T skal årlig ha minst 250 aktive skiskyttere (jamfør
Idrettsregistreringa), i årsklassene 13-19 år.
o Minimum 35 % av disse skal være kvinner.
 Summen av klubbene i N-T skal årlig ha minst en deltaker i junior-VM skiskyting.
 Summen av klubbene i N-T skal årlig stille lag i senior-NM stafett for både kvinner og
menn.
Forslag fra styret:
Styret anser forslaget fra Vinne som svært ressurskrevende. Slik kretsen er organisert i dag
vil det bli vanskelig å jobbe etter et såpass detaljert resultatmål. Styret ønsker at klubbene
jobber sammen med kretsen med sine egne resultatmål som skiskytterskoler, trenerkurs og
beholde løpere i alle aldersgrupper lengst mulig.
Nord-Trøndelag skiskytterkrets hovedmål er: FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.
Styrets innstilling er at kretsen har dette som målsetning i framtida også.
Vedtak:
Styrets forslag godkjent.
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Sak 9.2 Justering Tingssammensetning for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Det er fremmet et forslag fra Vinne Skilag v/Einar Lund om justering av Tingssammensetning
for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Bakgrunn:
 Kretstinget er i praksis en viktig kompetansearena, som møteplass for skiskytinga i N-T.
o For gjennomføring/oppfølging av ideer/tiltak i klubb, så er dette enklere om man
er minst to personer i klubben som har fått impulsen sammen.
o Det er morsommere å reise til en møteplass sammen, enn alene.
 I bilen til/fra et Kretsting, så legges mange gode planer.
 Tillitsvalgte til kretsnivå må rekrutteres fra klubbene.
o Det er enklere å rekruttere personer som har vært tilstede på et Kretsting, enn en
person som ikke har opplevd denne arenaen tidligere.
o Det er ikke ønskelig å flytte alle klubbenes sterkeste ildsjeler/drivkrefter, fra klubb
til krets. Det kan finnes mange andre gode kandidater i klubbene.
Mål:
 Sterkere impulsoverføring fra krets til klubb.
 Bedre/enklere rekruttering av tillitsvalgte, fra flere klubber, til krets.
Forslag:
Alle klubber har rett til minimum to representanter på Kretstinget f.o.m. 2012.
For eventuelle justeringer/tilpasninger for øvrig, som en konsekvens av denne endringen, så
overlates til det kommende kretsstyre å legge fram et forslag til påfølgende Kretsting.
Forslag fra styret:
Nord-Trøndelag skiskytterkrets ønsker å opprettholde dagens lov for Nord-Trøndelag
skiskytterkrets punkt 6 b)
Representanter fra lagene etter følgende skala:
 Til og med 3 registrerte lisensutøvere
1 representant
 Til og med 6 registrerte lisensutøvere
2 representanter
 7 eller flere registrerte lisensutøvere
3 representanter
som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.
Vedtak:
Styrets forslag godkjent
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Sak 9.3 Justering beregningsgrunnlag for Tingssammensetning i NordTrøndelag skiskytterkrets.
Det er fremmet et forslag fra Vinne skilag v/Einar Lund om justering beregningsgrunnlag for
Tingssammensetning for Nord-Trøndelag skiskytterkrets.
Bakgrunn:
1. Beregningsgrunnlaget for antall stemmeberettigede Tingsrepresentanter, fra hver klubb,
er i dag antall lisensbetaler per klubb.
a. Alle medlemmer, som har fylt 13 år, i en klubb, kan løse lisens (uavhengig av
om man deltar i konkurranse).
i. Teoretisk (i praksis vil dette neppe skje) så er det altså mulig og
”kjøpe” seg til makt.
b. Lisens er en personlig forsikring som Tinget i NSSF har vedtatt at utøvere
som skal delta i kretsrenn, eller høyere, må betale for å få starte i
skiskytterrenn.
i. Det er opp til hvert enkelt særforbund, om man vil kreve at en utøver
skal ha en privat forsikring (og i så fall hvilken, og i hvilket selskap),
eller om dette ansvaret overlates fritt til hver enkelt utøver.
ii. Denne forsikringen/lisensen skal betales til det forsikringsselskapet
som NSSF bestemmer (som oftest forbundets sponsor(-inntekt).
iii. Denne lisensen kan ikke erstattes av andre tilsvarende private
forsikringer.
iv. En arrangørs (et idrettslags) forsikringsansvar, overfor en utøver, er
helt uavhengig av om denne har betalt privat forsikring eller ikke.
v. Deler av lisensen finansierer forbundets administrasjonskostnader
med å ha lisensordningen.
vi. Antall lisensbetalere brukes delvis som beregningsgrunnlag for
tilskudd fra forbund til krets og klubb.
2. Alle klubber rapporter årlig både medlemmer (klubben), og antall aktive medlemmer
(særidretten i klubben) gjennom Idrettsregistreringa.
a. Rapporteringa er pålagt/obligatorisk.
b. Som aktiv medlem regnes alle utøvere, trenere, tillitsvalgte, og medlemmer
som regelmessig, over en tidsperiode, holder aktivitetstilbudene i klubben i
gang.
i. I disse tallene regnes også utøvere som deltar i klubb, men som ikke
løser sesonglisens.
c. Tallene sorteres på ulike aldersgrupper.
i. For aldersgruppene 6-12 år, 13-19 år og 20-25 år, så er det høy
kvalitet på tallene som rapporteres fra klubbene.
ii. For aldersgruppen 26 år og eldre, så er det noe større unøyaktighet.
Mål:
Et prinsipielt riktigere beregningsgrunnlag.
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Forslag:
Det påtroppende Kretsstyre pålegges å legge fram et revidert forslag for Tingsammensetning
til Kretstinget i 2012. Forslaget skal innebære en endring fra lisensbetalere, til antall aktive
13-25 år, som beregningsgrunnlag.
Forslag fra styret:
Styret ønsker å videreføre dagens ordning med at antall lisensbetalere brukes som
beregningsgrunnlag. Forslaget vil blant annet kreve en endring av kretsens økonomiske
system og regelverk for innbetaling av kontingent fra klubb til krets. Styret avviser forslaget
fra Vinne Skilag.
Vedtak:
Styrets forslag godkjent.
Sak 9.4 Prøvesesong med redusert vanskelighetsgrad for trettenåringer i NordTrøndelag skiskytterkrets.
Det er fremmet et forslag fra Vinne Skilag v/Einar Lund om prøvesesong med redusert
vanskelighetsgrad for trettenåringer i Nord-Trøndelag skiskytterkrets.
Bakgrunn:
Historie:
 Årsklasse 13 år, i tidligere tider benevnt som årsklasse 12 år (endret
aldersberegning/benevning), konkurrerer i dag på samme vankelighetsgrad som i VM
senior (liten blink uten anlegg).
 Tidligere konkurrerte rekrutter på papp, med graderte tillegg i andre, tredje og fjerde
ring, og dermed mindre knallharde dom bom/treff på minste ring. Det skal lite feil til for
å skyte fem bom (jamfør Greiss i VM-stafetten).
 Vi har i dag klasse ”Nybegynnere 13 år og eldre” som skyter med anlegg. For utøvere
som har deltatt mer enn en sesong tidligere, men som ikke har nådd nivået for
skyting uten anlegg, så kan det føles ubehagelig å melde seg på i en
nybegynnerklasse.
o Det er morsommere å delta i ordinær klasse, enn å delta i en ”B-klasse”.






Toppidrettsutvikling:
I Russland konkurrer rekrutter med anlegg opp i høyere alder.
I Tyskland konkurrerer rekrutter med luftgevær på ti meters avstand.
En viktig årsak til bom som junior/senior, samt i avgjørende øyeblikk, er tilbakefall til
tidligere feiltrent avtrekksteknikk.
En gjennomsnittlig trettenåring kan ha større utbytte av å trene/terpe ett ekstra år på
sikte-/puste-/avtrekksteknikk (med anlegg).
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o

Et urolig våpen kan virke negativt for automatisering av en korrekt
avtrekksteknikk.

Breddeutvikling (også topp):
 En liten andel av trettenåringer i N-T behersker skyting på liten blink uten anlegg.
 En trettenåring kan være som en tolvåring (født 31. desember) eller fjortenåring (født
1. januar).
o Skyting uten anlegg er generelt enklere med økt fysisk størrelse. Mange
utøvere, og kanskje særlig noen jenter, blir små i forhold til våpenet sitt som
trettenåringer.
 En stor andel av trettenåringer skyter mange serier med fire-fem bom.
o Få trettenåringer har den treningsmengde inne, som kreves (naturtalenter
unntatt) for å beherske skyting på liten blink uten anlegg.
 Vi ønsker at ungdommer skal delta i flere særidretter sommer og
vinter. Utøvere som trener/deltar, f.eks. både i langrenn og skiskyting,
trenger mer tid på å oppnå tilstrekkelig skytetreningsmengde til å føle
mestring på liten blink uten anlegg.
o En andel av trettenåringer benytter fortsatt utlåns-/lagsvåpen, som har større
utfordringer med tilpasning av våpen/reimer.
 Noen utøvere, oftere jenter, er mer nøyaktige/ærekjære, enn snittet. Disse vil ikke
trives med å skyte mange bom ofte. Nøyaktigheten til disse utøverne gjør imidlertid at
de ofte blir gode skyttere dersom de fortsetter.
Mål:
Å velge tiltak som best mulig bygger opp under resultatmålene i N-T Skiskytterkrets:
 Økt treffprosent på liggende for juniorer
 Flere føle økt mestring, og derved glede ved å delta (mindre frafall).
 Tørre å gjøre de riktigste valg, selv om systemet/byråkratiet innebærer noen utfordringer.
 Være et foregangsfylke i norsk skiskyting?
Forslag:
Som en prøvesesong i 2011-2012, så gjennomføres alle konkurranser, i klasse tretten år i NT, med anlegg for årsklasse 13 år.
 Trettenåringer som ønsker å konkurrere uten anlegg, tillates å gjøre dette:
o I ordinær trettenårsklasse (sammen med utøvere med anlegg).
o Ved å tillates å delta som underårig i fjortenårsklasse.
 Ordningen gjelder også for KM.
o Trettenåringer skyter med anlegg, som standard, på eventuell KM-stafett (og
konkurrerer dermed om premier/medaljer i klasse 13-16 år).
 Eventuelle TC i N-T gjennomføres etter nordtrøndermodell.
 Begynnerklasse 13 år og eldre, blir i prøvesesongen ”Begynnerklasse 14 år og eldre”.
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Forslag fra styret:
Saken kan eventuelt fremmes til Forbundstinget 2012. Endring av Nasjonale
konkurranseregler: § 1.3.9 Modifikasjoner og andre typer konkurranser. Styret avviser
forslaget fra Vinne Skilag.
Vedtak:
Under møtet kom det fram forslag fra Frol om å endre benevnelsen nybegynner 13 år og
eldre med anlegg til klassen G/J 13 år og eldre med anlegg.
Vinne trakk sitt forslag.
Forslaget fra Frol ble enstemmig vedtatt.
Sak 9.5 Antall KM-distanser og stafett
Det er fremmet et forslag fra Vinne Skilag v/Einar Lund og et forslag fra kretsutvikler Ketil
Reistad om antall KM-distanser og stafett.
Forslag fra Vinne Skilag:
Bakgrunn:
 I dag arrangeres KM i normal, sprint, felles og stafett hvert år.
 Terminfesting, og deltakelse, i KM, er under press fra:
o langrenn
o regionale/nasjonale skiskytterarrangement
o klubber/familier/utøvere som konkurrer kun ett renn per helg
 I enkelte klasser (junior/senior) er det så få deltakere at det er nok å delta for å bli
kretsmester.
Mål for KM:
 Skiskytterkretsens massemønstring, og utstillingsvindu, på tvers av sone Værnes,
Innherred og Namdal.
 En KM-medalje skal henge høyt. KM skal være attraktivt å prioritere.
 Deltakelse i KM skal gi høye sportslige utfordringer, også for de utøverne på høyest nivå
per årskull.
 Innhold i KM skal best mulig bygge opp under resultatmålene til N-T Skiskytterkrets.
Forslag til gjennomføring av KM:
1. Antall KM-distanser per sesong reduseres til tre.
a. Normaldistanse
i. Årsklasser for 13-16 år
ii. Klasse 17-19 år er en klasse, som går program for klasse 17 år.
iii. Klasse 20 år og eldre er en klasse, som går program for klasse 20-21
år.
b. Sprint/fellesstart
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i. Sprint for klassene
1. 13 år
2. 14 år
ii. Fellesstart for klassene:
1. 15 år
2. 16 år
3. 17-19 år
4. 20 år+
c. Stafett
i. 13-16 år
1. max 44 år per lag
2. lag kan settes sammen av både ordinære 13-16 årsklasse
utøvere, og begynnere som fortsatt bruker anlegg på skyting,
men laget blir da rangert bak alle lag, uten begynnere, på
resultatlista.
ii. 17-19 år, med to utøvere og åtte etapper
iii. 20 år +, med to utøvere og åtte etapper
2. Ved alle KM skal det også være klasser for begynnere, og 11-12 år, som klasser utenfor
KM. Det arrangeres sprint, i stedet for fellesstart og/eller stafett, for disse klassene.
3. KM arrangeres primært:
a. søndager
b. uten dobbelhelg med skiskyting i egen krets
c. langrenn og/eller f.eks. Trøndercup skiskyting kan gå på lørdag.
Forslag fra kretsutvikler Ketil Reistad:
SAK: Stafett i NTSSK
Stafettklasser ser ut til å være et tema for hver gang det skal arrangeres stafett. Fra alder 13
år er det uproblematisk, utfordringen er klassene 11-12 år og nybegynnerklassene. Det er
stor forskjell i ”fallhøyde” for de årsklassene på en stafett kontra individuell start (også i
forhold langrenn). Men stafett er noe som engasjerer også i de yngste klassene. Det gjør
noe med lagfølelsen som er ganske viktig. Derfor gjelder det å finne en ordning slik at det lar
seg gjøre å arrangere stafett også i de klassene.
Forslag til vedtak
Klasse 11 – 12 år - 3 etapper - skyting med støtte på stor blink uten ekstraskudd
Klasse 13 – 16 år - 3 etapper - max alder 44 år skyting på liten blink m/ekstraskudd
Klasse junior – 2 mannsstafett – 2 etapper på hver – ei skyting liggende og ei skyting
stående pr løper.
Klasse senior – som junior
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SAK: KM
I en innholdsrik skiskyttervinter har jeg merket meg over flere år nå at KM ikke har den status
det bør har og ikke blir prioritert spesielt høyt blant løperne, særlig da de i alderen fra 15 år
og oppover.
Det kan være flere årsaker til dette, men noen av dem kan være at det er for mange
høydepunkt i løpet av vinteren og KM blir derfor nedprioritert, samt at vi faktisk denne
vinteren har hatt hele tre helger med renn som har KM status. I tillegg til KM har nevnte
aldersgruppe både NC, NM, HL og TC, av forståelige grunner vil de beste prioritere disse
renn da de her møter gode løpere å gå mot.
Det hjelper ikke at vi i støtteapparatet mener det ene eller det andre om KM deltagelse når
løperne ikke er av samme mening. Vi kan heller ikke vedta at KM skal ha full deltagelse. Vi
må forsøke å plassere KM og antall KM renn slik at det blir en høydare å delta.
Forslag til vedtak
NTSSK setter av ei helg pr vinter til KM helg og lager et rulleringsoppsett for KM øvelsene fra
år til år. KM i stafett kan komme som tillegg til dette, da helt på slutten av sesongen.
Forslag fra styret:
Stafett:
Klasse 11 – 12 år:
Klasse 13 – 16 år:

3 etapper – skyting med støtte på stor blink uten ekstra skudd
3 etapper – med en økning av max alder til 45 år (nå er det 44 år) –
skyting på liten blink med ekstra skudd.
Klasse junior – senior:
opprettholder nåværende ordning med 2 mannsstafett med 4
skytinger pr. utøver (2 liggende og 2 stående) – veksling mellom hver
skyting.
I klassene fra 13 år har enn mulighet for å danne mix lag med andre klubber viss klubbene
ikke har nok utøvere. Disse lagene blir også regnet som kretsmestere.
Antall KM distanser:
Styret støtter kretsutvikler Ketil Reistad sitt forslag om at det settes av ei helg pr. vinter til KM
og lager et rulleringsoppsett for KM øvelser fra år til år. KM stafett kommer som tillegg til
dette, da helt på slutten av sesongen.
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Vedtak:
Stafett:
Klasse 11 – 12 år:
Klasse 13 – 16 år:

3 etapper – skyting med støtte på stor blink uten ekstra skudd
3 etapper – med max alder 44 år – skyting på liten blink med ekstra
skudd.
Klasse junior – senior: opprettholder nåværende ordning med 2 mannsstafett med 4
skytinger pr. utøver (2 liggende og 2 stående) – veksling mellom hver
skyting.
Mulighet for å danne mix-lag for 13 år og eldre med anlegg.
Antall KM distanser:
Settes av ei helg pr. vinter til KM med to øvelser. Stafett kommer i tillegg.
Rullingsoppsett taes på høstmøtet 2011.
Sak 9.6 Endring av Loven for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Forslag til endringer av Loven for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Bakgrunn:
Deler av punkt. 9 og 10 i dagens lov er ikke i overensstemmelse med NIF’S krav til lovnorm
for alle org.ledd i NIF.
Pkt. 9 første avsnitt i dagens lov:
Et lovlig innkalt kretsting er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Hver
representant har en stemme. Lag som kan møte med flere representanter, kan hvis det ikke
møter det antall representanter som laget har ihht lisensløpere, stille med skriftlig fullmakt fra
klubbens styre v/leder.
Foreslås endret til:
Et lovlig innkalt kretsting er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Hver
representant har en stemme. Lag som kan møte med flere representanter, har stemmerett
for det antall godkjente stemmeberettige som møter, men dog ikke flere en det antallet laget
har ihht. Antall lisensløpere.
Pkt. 10 første avsnitt i dagens lov:
Skiskytterkretsens høyeste myndighet mellom skiskytterkretstingene er skiskytterkretsstyret.
Leder bestemmer når styremøte skal holdes.
Styremøte skal dessuten avholdes når et flertall av styrets medlemmer forlanger det.
Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styrets
leder dobbelstemme.
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Foreslås endret til:
Skiskytterkretsens høyeste myndighet mellom skiskytterkretstingene er skiskytterkretsstyret.
Leder bestemmer når styremøte skal holdes.
Styremøte skal dessuten avholdes når et flertall av styrets medlemmer forlanger det.
Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er det
møtelederens stemme som er avgjørende.
Vedtak:
Lovendringsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Sak 10/11 Valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Leder:
Astrid Johansen

velges for 1 år

Styremedlemmer:
Kirsti Sundfær Stubbe
Tove Toldnes
Styrk Fjærtoft
John Eriksson
Tor Ove Hallem

på valg 2012 (sekretær)
på valg 2012 (sportslig leder)
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 2 år

Varamedlemmer til styret:
Gunnar Nossum. 1.vara
Jan Petter Jermstad 2.vara

velges for 2 år
velges for 2 år

Sondre Kvistad, Ungd.kontakt
Kari Mette Skrove, Jenteansvarlig
Ketil Reistad, Kretsutvikler

på valg 2012

Revisorer:
Martin Hojem
Per Arne Røstad

velges for 2 år
velges for 2 år

Valgkomite:
Knut Fenne
Roar Livik
Torbjørn Wekre

velges for 2 år
på valg 2012
velges for 3 år

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.
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Sak 11/11 Valg av utsending til ledermøte, Orkdal 20.-22.mai 2011
Forslag fra styret:
Astrid Johansen og Kirsti Sundfær Stubbe
Vedtak:
Styrets forslag ble vedtatt.
Ref.
Kirsti S. Stubbe, sekretær
(sign.)
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