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STYREMØTE NR. 1, 2006 – 08 
22-23. august 2006 
Sted: Gardermoen Gjestegård, Gardermoen  Oslo, 23. august.2006 – R.R. 
 

PROTOKOLL 
 
Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Frank Eriksen, Stein Funderud, 

Jan Henning L'Abée-Lund, Terje Mørkve, Anne Berit Gjermundshaug, 
Alf Koksvik, Roar Nilsen, Rakel Rauntun 

 
 
INNLEDNING 
 
Tore Bøygard innledet med en kort presentasjon av styrearbeidet i NSSF. 
Kretser og regioner fordeler seg slik på de enkelte styremedlemmene: 
 

Wenche Flaa-Eieland: 
Hovedansvarsområde: Organisasjon, Jenteprosjektet 
Kretskontakt for Rogaland, Agder 
Regionskontakt for Region Sør 
 
Frank Eriksen 
Hovedansvarsområde: Sport 
Kretskontakt for Finnmark, Troms og Nordland 
Regionskontakt for Region Nord 
 
Stein Funderud: 
Hovedansvarsområde: Arrangement, reglement og anlegg 
Kretskontakt for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre- og Romsdal 
Regionskontakt for Region Midt 
 
Jan Henning L'Abée-Lund: 
Hovedansvarsområde: Utdanning og ungdomsidrett 
Kretskontakt for Oslo- og Akershus, Buskerud og Telemark 
Regionskontakt for Region Øst/vestre del 
 
Terje Mørkve: 
Hovedansvarsområde: Rekruttering og breddeidrett 
Kretskontakt for Hordaland, Sogn og Fjordane 
Regionskontakt for Region Vest 
 
Anne Berit Gjermundshaug: 
Hovedansvarsområde: Økonomi, markedsføring, PR 
Kretskontakt for Oppland, Hedmark og Nord Østerdal 
Regionskontakt for Region Øst, østre del 

 
 
 



 
DISKUSJON- OG VEDTAKSAKER 
 
 

Sak 1:  Protokoll fra styremøte 12 2004-06 godkjent 
Protokoller fra NFFSs styremøter skal fra og med dette styremøtet legges ut på 
NSSFs nettsider, samt distribuert til styret, kretsledere og andre naturlige mottakere 
pr. e-post.  
 
 

Sak 2:  Oppfølging av Tingsaker 2006 
For 7 av de innkomne forslag ble vedtaket på Tinget at sakene skulle oversendes det 
nye styret. Dette var følgende saker: 
Sak 6.2: Endring av distanse klasse G 16 år 
Sak 6.3: Antall NC renn i Nord-Norge 
Sak 6.5: Deling av klasse 11 og 12 år 
Sak 6.6: Fordeling av NC og NM 
Sak 6.8: Uttak av Youngstar i Holmenkollen 
Sak 6.9: Nedsetting av søkerkomite til VM søknad i 2012 og/eller 2013 
Sak 8: Langtidsplan for NSSF perioden 2006 – 2010: Vedta måltall for antall seniorer 
i NM og jenteandel i NSSF. 
  
Tingsak 6.2 og 6.5 ble behandlet under sak 5: Nye konkurranseregler.  
 
Sak 6.8 ble behandlet under sak 8: Uttakskriterier. 
 
Når det gjelder sak 6.3 og 6.6 er de effektuert tidligere av styret. Både NC-renn og 
NM er fordelt ut fra kriteriet om at god geografisk spredning er en del av 
retningslinjene for tildeling av nevnte renn. 
 
Langtidsplan for 2006 – 2010 
Under Tinget kom det synspunkter på at NSSF må ha egne mål for antall seniorer i 
NM, og det ble en del diskusjon om hvor stor jente- kvinne andel det bør være i 
NSSF.  Administrasjonen hadde lagt fram ulike statistikker lisensutviklingen og for 
deltagelse i mesterskapene de siste årene inkludert fordelingen mellom kjønnene. 
 
De framlagte tallene ble diskutert en del. Historisk har NSSFs styre valgt å tallfeste 
måltall i sine langtidsplaner, og ikke bruke prosentvise forbedringer som mål. Styret 
mente at det vil oppleves mye ryddigere og enklere å forholde seg til ett konkret 
målbart tall.  
 

Vedtak: Under Hovedmål i NSSF sin langtidsplan for perioden 2006-2010 
tas følgende inn: 
120 seniordeltagere i NM senior 
Det skal være 2200 lisensløpere i 2010, hvorav minimum 600 
kvinnelige utøvere. 

 
 
Opprettelse av søkerkomité VM 2012/13 
Søknaden for å få avholde VM i skiskyting i enten 2012 eller 2013 må påregnes å 
måtte være ferdig mars/april 2008. Styret er av den oppfatning at det er viktig å 
komme tidlig i gang med arbeidet og det bør derfor settes ned en komité som 



utarbeider denne søknaden. Det vil være fornuftig at det i en slik komité finnes 
personer med tilknyting til Oslo kommune og med tilknytning til Skiforeningen. I tillegg 
må det være personer både fra styret og fra administrasjonen i NSSF. Det bør også 
vurderes å ta med personer fra Norges Idrettsforbund og fra NRK. I den nærmeste 
framtid skal det avholdes møter med Oslo kommune og med Skiforeningen. Det 
foreslås derfor at President og Organisasjonssjef gis fullmakt til å sette ned en 
søkerkomité. 
 

Vedtak: President og Organisasjonssjef gis fullmakt til å sette sammen en 
søkerkomité for VM 2012/2013. 

 
 

Sak 3:  Fullmakter og attestasjon organisasjonssjef 
Organisasjonssjefen vil være daglig leder av kontoret på Ullevål stadion, og vil 
dermed være mer tilgjengelig enn Idrettssjefen som vil være mye ute på reise.  
 
For at ikke dokumenter, fakturaer etc skal bli liggende, bør organisasjonssjefen få 
fullmakter og kunne attestere på lik linje med Idrettssjefen. 
 

Vedtak:   Organisasjonssjefen får fullmakter og kan attestere på lik linje 
med Idrettssjefen 

 
 
 

Sak 4:  Øvelser kongepokal  
 
Administrasjonen la fram forslag til øvelser kongepokal 2006/2007. Innstillingen er 
gitt ut fra historikk de siste årene, der det for menn sist var satt opp kongepokal i 
øvelsen sprint sesongen 2001/02. Det er naturlig at det settes opp kongepokal i 
sprint sesongen 2006/07.  
 
For kvinner var kongepokalen opprinnelig satt opp på normaldistansen sesongen 
2003/04.  På grunn av for lav deltakelse i denne øvelsen, måtte kongepokalen flyttes 
til sprint i stedet. Sesongen 2005/06 fullførte 24 kvinner normaldistansen. Dette 
sammen med økt jentesatsing og måltall for antall seniorer i Langtidsplanen 2006-
2010, er sterke argumenter for at kongepokalen blir satt opp på normaldistansen 
kommende sesong. 
   

Vedtak:   Kongepokalene for sesongen 2006/07 utdeles på 
normaldistansen for kvinner og sprint for menn. 

 
 

Sak 5:  Nye konkurranseregler 
 
Tilpasninger av IBUs regelverk i norsk tillegg 
IBU avholder kongress i månedsskiftet august/september og det kan der bli gjort 
vedtak som medfører endringer i konkurransereglene. Dette må endres/tilpasses i 
det norske regelverket.  
 

Vedtak: På bakgrunn av vedtak på IBU-kongressen i september 2006, 
innarbeider administrasjonen de nødvendige endringene i 
konkurransereglene. 



 
 
De siste par årene har det vært episoder hvor utøvere under 17 år har forlatt våpenet 
på standplass med ammunisjon i løpet eller i magasinet som står i låskassen. Denne 
forseelsen har ikke vært tydelig dekt opp i straffebestemmelsene og det er derfor 
behov for en presisering av dette i Norsk tillegg. 

 
Vedtak: Som nytt punkt i Norsk tillegg til IBUs konkurranseregler kommer 

følgende straffebestemmelse: 
Dersom en utøver i klasse 16 år eller yngre legger igjen våpen 
på standplass med ammunisjon i løpet eller i magasin i 
låskassen, straffes vedkommende løper med ett tidstillegg på 1 
minutt. 

 
 
Tinget 2006 oversendte 2 saker til styret som innbefattes i konkurransereglene. Sak 
6.2: Endring av distanse klasse G 16 år, og Sak 6.5: Deling av klasse 11 og 12 år.  
 
Endring av distanse klasse G 16 år 
I diskusjonen på Tinget var det delte meninger om de to aktuelle sakene. De ulike 
argumentene ble diskutert i styret men en falt ned på å opprettholde dagens ordning. 
 

Vedtak: Det gjøres ikke endringer i distansene for klasse G 16 
kommende sesong. Styremedlem Jan Henning L’Abée-Lund og 
Fag- og utviklingssjef Roar Nilsen ser på distansene i løpet av 
sesongen, og vurderer eventuelle forslag til endringer etter 
sesongen 2006/07. 

 
Deling av klasse 11 og 12 år 
Når det gjelder saken om deling av klasse 11 og 12 ift skyting, med eller uten støtte 
og på stor eller liten blink, er det i hovedsak de treningsfaglige argumenter og 
argumentene om motivasjon, gøy, action som må telle. Her er det ulike syn på hva 
som er best. Styret er derfor av den oppfatning at en opprettholder de 
bestemmelsene en i dag har. 
 
 

Vedtak:  Forbundsstyret opprettholder dagens ordning vedr pkt 1.3.7. i 
regelverket. 

 
Nye konkurranseklasser 
I renn i Norge hadde vi inneværende sesong inndelingen K/M 17, K/M 18-19 og K/M 
20-21 i ungdoms- og juniorklassene. De to første klassene har samme 
konkurranseprogram. 
 
Deltagelsen i klassene er økende slik at det tidvis skaper noen problemer ved 
gjennomføring av jaktstart. Styret mener der at det vil være en fordel å dele opp 
klassen 18-19 år i rene årsklasser. Det kan fremdeles være slik at en ved 
arrangementer med liten deltagelse kan slå sammen klasser. 
 

Vedtak: Klassen 18-19 år for kvinner og menn deles i rene årsklasser fra 
og med 1. november  2006/07. Det blir ingen endringer på 



distansene. Det kan fremdeles være slik at en ved 
arrangementer med liten deltagelse kan slå sammen klasser. 

  
En klasse for seniorer for kvinner og menn i NC renn 2006/2007 
Under NC renn i Bjerkvik ble det foretatt en spørreundersøkelse blant senior- og 
juniorløpere. Et tema i undersøkelsen var om det for fremtiden skal kun være en 
klasse for seniorer. Resultatet fra spørreundersøkelsen viste at det var klart flertall for 
å ha kun en klasse. 
 

Vedtak: Fra og med sesongen 2006/07 skal det kun være en klasse for 
seniorer for kvinner og menn. 

 
Sak 6:  Budsjett / regnskapsrapport 

 
Regnskapsrapport eller prognose for 2006 kunne ikke leveres til styremøtet på grunn 
av sykdom i administrasjonen. Prognose sendes ut pr e-post til styremedlemmene 
som orientering, og regnskapsrapport med prognose behandles på neste styremøte. 
 

Vedtak:   Saken utsettes til neste styremøte.   
 
 
Sak 7:  Representasjon 

Foreslått representasjon ble lagt frem og gjennomgått.  
 
Vedtak:   Styret vil være representert slik i sesongen 2006/07: 

   
NM-sommerskiskyting Birkenes   Tore Bøygard 
Åpningsrenn Beitostølen 11-12. nov.  Tore Bøygard, Frank Eriksen 
N-cup Dombås 16.-17. des   Wenche Flaa Eieland, Stein Funderud 
N-cup Bardu 6.-7. jan    Jan Henning L'Abée-Lund 
VM-senior Antholtz 2.-11 februar   Hele styret deler av VM 
N-cup Steinkjer 3-4 februar   Stein Funderud 
V-cup Oslo 7.-11. mars    Tore Bøygard, Frank Eriksen 
NM-junior Sirdal 8.-11. mars   Stein Funderud 
HL Brumund 16.-18. mars    Terje Mørkve 
N-cup Vingrom 24.-25. mars   Anne Berit Gjermundshaug 
NM-senior Folldal 28.03 – 01.04   Tore Bøygard, Frank Eriksen 
 
 
 
 Sak 8:  NC renn og NM for seniorer sesongen 2006/2007 
Styret har tidligere vedtatt at NM-fellesstart for juniorer skulle legges til NC-finale med 
begrenset deltakelse. Det er ikke lagt opp til NM fellestart for seniorer under NM i 
Folldal 28.03 – 01.04. For å få gjennomført NM i alle distanser, legges også NM 
fellesstart for senior til NC rennet på Vingrom 24-25. mars. 
 

Vedtak: Det arrangeres NM-fellesstart for senior i forbindelse med NC 
Vingrom 24.-25. mars 2007.  

 
 



Sak 9:  Uttakskriterier 
Administrasjonen la frem uttakskriteriene for sesongen 2006 / 2007 som i all 
hovedsak er bygget på mal fra foregående år. Kriteriene ble noe diskutert i styret og 
det ble gjort et par presiseringer. 
 
Uttak av forbundslag 2007/08 er foretatt etter samme maler som tidligere sesonger. 
 
Uttakskriteriene ligger vedlagt. 
 

Vedtak:  Administrasjonen innarbeider de justeringene som ble diskutert i 
styret og bekjentgjør de nye uttakskriteriene i organisasjonen. 

   
 

Sak 10:  Håndbok – elektronisk versjon 
Administrasjonen la frem forslag om at Håndboken slik den foreligger i dag, i 
fremtiden bør kun lages i en elektronisk versjon som til enhver tid ligger på NSSFs 
nettsider. Håndboken ble diskutert under administrasjonens møte 7. og 8. august 
2006. Den elektroniske versjonen skal foreligge i PDF fil, med inndeling i kapitler.  
 
En elektronisk versjon vil være mye enklere å endre, og dermed alltid oppdatert med 
siste endringer innen regelverk, både norsk versjon og i forhold til IBU sitt 
internasjonale regelverk. Det samme gjelder for administrative forhold som nye 
telefonnummer, mailadresser etc. 
 
En elektronisk versjon vil dessuten kreve mindre arbeid, da det vil være 
oppdateringer som foretas med jevne mellomrom. Vi kan i tillegg regne med en 
kostnadsbesparelse på ca NOK 40 000,-  
 

Vedtak:   Håndboken skal fra og med sesongen 2006/07 lages kun som 
elektronisk versjon og skal til en hver tid holdes oppdatert og 
ligge på våre nettsider. 

  
 
Sak 11:   Innmelding av nye klubber 
Enkelte nye klubber som melder seg inn som skiskytterklubber og som har en 
geografisk tilhørighet nær kretsgrenser, søker tilhørighet i den kretsen som av 
praktiske årsaker er beste løsningen for dem. Administrasjonen ba om fullmakt til å 
vedta slike saker fortløpende, noe som er tidsbesparende og gir en kortere 
saksbehandlingstid. 
 

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å fatte vedtak om kretstilhørighet 
ved innmelding av nye klubber.  

 
 
 
INFORMASJONSSAKER 
Administrasjonen informerte om følgende saker 

- Worldcup Holmenkollen 
- Sponsorsituasjonen 
- Jenteprosjekt 
- Møte med DFS 
- Orientering IPD 



- Administrasjonsmøte 7-8. august 06 
- Ledermøte 2007 
- Prosess OL 2018 
- TD seminar 22-23. august 06. 

  
 
 
 
Merknadsfrist: Mandag 28. august 2006 
 
 
Videre møteplan:  
 
Tid    Sted    Møte 
22.-23. november 2006 Gardermoen/Oslo  nr. 2-2006-08 
start kl. 16.00 
    
9. februar 2007  VM i Anterselva  nr. 3-2006-08 
 
25-26. april 2007  Gardermoen / Oslo  nr. 4-2006-08 
 
Styremøte og Ledermøte 
1-3. juni 2007  Trondheim   nr. 5-2006-08  
  
 
 
 
   
   
Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland     Frank Eriksen    Jan Henning L'Abée-Lund 
 
 
 
 
Stein Funderud  Terje Mørkve  Anne Berit Gjermundshaug Alf Koksvik 
 


