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STYREMØTE NR. 3, 2006 – 08 
22-23. november 2006 
Sted: Gardermoen Gjestegård   Oslo, 24. november.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, Rakel Rauntun. Roar Nilsen deltok torsdag 23.11. 

 
 
 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

Sak 13: Godkjenning av protokoll styremøte 1 og 2 2006-08 godkjent 
 
 
 Sak 14:  Tildeling av NM og HL 2009 
Det var kommet inn tre søknader på Hovedlandsrennet: Ål SSL, Øystre Slidre IL og 
Folldal IL. President Tore Bøygard trådte ut under tildelingen av HL, visepresident 
sport ledet styret frem til beslutning. 
 
Det var kommet inn søknader til administrasjonen på NM jr. fra Tromsø IL, Tana IL 
og Bjerkvik Skiskyttergruppe. Bardu IL søkte via NAIS, og de ble tatt inn i 
vurderingen da de hadde søkt innen tidsfristen. Troms Skiskytterkrets hadde foretatt 
en vurdering mellom Tromsø IL og Bjerkvik Skiskyttergruppe i forkant av styremøtet. 
 
Det var ikke kommet noen søknader på senior NM innen tidsfristen. Den legges ut på 
hjemmesiden vår for åpen søknad. Arrangør tildeles i neste styremøte. 
 

Vedtak:   Øystre Slidre tildeles HL  2009  
 Bjerkvik Skiskyttergruppe tildeles NM jr. 2009 
 NM senior legges ut som åpen søknad, med søknadsfrist for 

klubbene 15.01.07 
 Til neste møte skal regel 3.4.4. i konkurransereglementet 

vurderes. Det samme skal p.t. geografisk søknadsmodell på NM 
senior. 

   
 
 Sak 15: Budsjettprognose 2006 
Budsjettprognose for 2006 ble lagt fram av administrasjonen. Da det er tre nye 
personer inn i styret, hadde Idrettssjef en detaljert gjennomgang for prinsippene rundt 
oppbyggingen av budsjettet. Det ble redegjort for hvilke forutsetninger som ligger til 
grunn for prognosen for inneværende år.  
 

Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose tas til 
etterretning. Administrasjonen oppfordres til å vise nøysomhet 
resten av 2006. 



 Sak 16: Hovedbudsjett 2007 
Administrasjonen la frem et budsjettforslag for 2007 som sammenlignet med revidert 
budsjett for 2006, innebærer en inntektsøkning på ca 3,5 mill. Hoveddelen av 
inntektsøkningen kommer fra sponsorinntekter. Det ble informert om mulig ny 
samarbeidspartner for junior- og talentutviklingskonseptet. Forhandlinger pågår, med 
mål om vedtak medio desember 06. 
 
Det legges opp til en kostnadsøkning på ca: 3,5 mill. De betydeligste økningene 
finnes på avdeling 24: utvikling og utdanning.  
 
World Cup Holmenkollen er tatt ut av arrangementavdelingen og tatt inn som eget 
prosjekt fra og med 2007.  
 

Vedtak:  Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 
37.407.000,- og et overskudd på kr. 3000,- godkjennes. 
Administrasjonen skal legge frem oppdatert budsjett for 
inntektssiden på neste styremøte i februar 2007.   

 
 
 Sak 17: WC Holmenkollen, skriftlig avtale med Skiforeningen 
Etter et møte mellom NSSF og Skiforeningen i 4. september 06, laget 
administrasjonen et forslag til kontrakt som ble oversendt Skiforeningen. Det ble 
gjennomført et møte mellom partene der kontraktsforslaget ble diskutert. Nytt forslag 
fra Skiforeningen ble oversendt administrasjonen 21.november. Denne avtalen ble 
lagt frem for styret. 
 
 Vedtak: Vedlagte kontraktsforslag fra Skiforeningen tas til etterretning. 

Administrasjon / president får fullmakt til å fremforhandle kontrakt 
med Skiforeningen/Oslo kommune ut fra de signalene som kom 
frem i styret. 

 
 
 Sak 18: Saker på høring fra NIF 
NIF sendte 1. november følgende saker ut på høring: 

1. Diskusjonsgrunnlag for idrettspolitisk dokument (2007-2011) 
2. Fremtidig sammensetting av representanter til Idrettstinget 
3. Særforbundenes organisasjonsmessige status i NIF og prinsipper for fordeling 

av spillemidler til særforbund. 
 
Frist for tilbakemelding på høringssakene er satt til mandag 29. januar 2007.  
 
Administrasjonen la frem hvordan høringssvaret skal jobbes frem, i nært samarbeid 
med de øvrige SF i G6. 
 

Vedtak:  President og organisasjonssjef gis fullmakt til å forberede 
høringssvar på de tre aktuelle sakene NIF har sendt ut på høring. 
Svaret fra NSSF koordineres med de andre SF i G6 og sendes 
styret for uttalelse før svaret sendes til NIF. 

 
 
 
 



 
Sak 19: Integrering av funksjonshemmede i NSSF 

Særforbundene skal overta ansvaret for funksjonshemmede fra og med 2007.  
 
Administrasjonen la frem plan for integrering og informerte om intensjonene med et 
formalisert samarbeid med Skiforbundet.  
Administrasjonen anbefalte at en person i vår organisasjon fikk et 
koordineringsansvar med operativt ansvar for samlinger etc sammen med ansvarlig 
person i NSF. Halvard Colbjørnsen har takket ja til oppgaven som 
integreringskoordinator. 
 

Vedtak: Norges Skiskytterforbund skal integrere funksjonshemmede 
(syns- og bevegelseshemmede) fra og med 1. januar 2007. Dette 
gjøres gjennom et formalisert samarbeid med Norges 
Skiforbund, og gjennom signering av avtale mellom Norges 
Idrettsforbund, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og 
Norges Skiskytterforbund. 

 
 
 Sak 20: Tilpasning av nye regler vedtatt på IBU kongressen i august 06 
Det ble på IBU kongressen i august 2006 foretatt noen regelendringer: 

- Anlegg som skal arrangere VM; WC; EM og EC skal ha minst 30 skiver 
- Utstyrskontroll inkl. våpenkontroll skal starte minst 15 min. før innskyting 
- TD bestemmer om det skal være løypepatrulje 
- Ved klikk eller mistet skudd: det er tillatt å motta ammunisjon og magasin 

ute i løypa 
- Det er ikke tillatt med heftestoffer på langrennsdressen, men det er tillatt 

med et stoff som ikke er glatt 
- Totalarealet for reklame på bekledning er økt fra 350 cm2 til 450 cm2 
- Våpenfutteral skal ha et vindu på 15x15 cm slik at man kan se sluttstykket 

 
Både IBU sitt fullstendige reglement og det norske konkurransereglementet skal 
legges ut på vår hjemmeside. Det norske tillegget skal være klart 1. desember 06.  
 
Det ble diskutert hvilke regler som skal tilføyes i det norske regelverket. I tillegg ble 
retningslinjer for sommer NM diskutert, spesielt pkt 7, 8 og 9, samt kontrakt mellom 
arrangør og NSSF. Dette skal opp som vedtakssak på neste styremøte. 
 
  

Vedtak: Følgende regelendringer gjelder inntil videre ikke i nasjonale 
konkurranser: 

 - Våpenfutteral med vindu 
 
Administrasjonen innarbeider de andre regelendringene og 
bekjentgjøre disse i organisasjonen. 
 
Det ble en endring i regelverket Norsk tillegg pkt. 2.3.2 og 2.4.2 
I pkt. 2.3.2 skal LM strykes. I pkt. 2.4.2 skal det nå stå at NSSF 
oppnevner to TD også til LM. 
 

 
 



 Sak 21: Formalisering av samarbeid med VGS 
Administrasjonen informerte om hvordan prosessen vedr. formalisering av samarbeid 
med VGS som har tilbud for skiskyttere har foregått. Et viktig element er at NSSF 
skal stille kriterier for hva som må oppfylles for at en skole kan kalle seg 
”Skiskyttergymnas”. Et viktig kriterium er at det tilrettelegges for skiskyttertrening i 
skoletiden og at skolen i samarbeid med lokal klubb kan stille med trener. 
Ut fra opplysningene vi har mottatt fra de 10 VGS som p.t. har tilbud for skiskyttere, 
ønsker administrasjonen å formalisere samarbeidet vi har med VGS på to nivåer: 

1. Sentralt nivå - ca 5 skoler som vi ønsker skal kunne gi et landsomfattende 
tilbud (inkl. NTG) 

2. Lokalt nivå - resten av skolene som tilbyr skiskyttertrening i skoletiden 
 

Vedtak:  Kontraktsforslag mellom videregående skoler og NSSF vedtas, 
administrasjonen gis fullmakt til å inngå kontrakter med de 
videregående skolene som tilrettelegger for skiskyting i 
skoletiden  

 
 
 Sak 22: Samarbeidsavtale mellom NSSF – DFS på forbundsnivå 
Administrasjonen har i samarbeid med administrasjonen i Det Frivillige Skyttervesen 
(DFS) kommet frem til et forslag til intensjonsavtale mellom NSSF og DFS. Avtalen 
skal gjelde fra og med 15.12.06 til 15.12.2009, og skal initiere et bedre lokalt 
samarbeid mellom våre to organisasjoner. 
 

Vedtak: Styret vedtar i samarbeid med styret til DFS en formell 
samarbeidsavtale som skal sikre et bedre samarbeid mellom 
skytterlag og skiskytterlag på lokalt nivå.  

 
 
 Sak 23: Regulering av kommersielle team 
Både innenfor Skiforbundet og Skiskytterforbundet har det de siste årene blitt dannet 
mange team som tar vare på den sportslige satsingen, spesielt for junior- og 
seniorløpere.  Disse teamene har etter hvert gjort krav på en viss formell tilknytning til 
organisasjonen. Spesielt har det vært ønske om å kunne profilere teamets navn i 
startlister og resultatlister. 
 
Flere team har hatt betydelige budsjetter, og i noen tilfeller har det vært vanskelig å 
fastslå hvem som har ansvaret for teamets økonomi.  
 
Skiforbundet har innført en godkjenningsordning for slike team. En ser det som viktig 
å sikre at teamene ligger innenfor den formelle organisasjonsstrukturen slik at det 
ikke er tvil om ansvarsforholdene. 
  
Styret var enig i at det er fornuftig å innføre samme godkjenningsordning 
(Standardavtale) for teamene som Skiforbundet opererer med.  
 

Vedtak: Det opprettes en godkjenningsordning og standardavtale for 
kommersielle team som opprettes i skiskyting. Standardavtaler 
skal inngås omgående med kommersielle team. Nytt regelverk 
legges inn i håndboka for sesongen 2006/07 

 
 



 
 
 
 
Informasjonssaker 
Hvert styremedlem redegjorde for aktiviteten i sine kretser. Det rapporteres om høy 
aktivitet i klubb og kretsledd, med kurs, samlinger og anleggsutvikling. Det ble 
informert om etablering av nye klubber i flere av kretsene. Flere kretser har også 
gjennomført jentesamlinger eller skal gjennomføre samlinger i desember.  
 
I tillegg ble det informert om følgende saker: 

- Rapport fra Landslagene 
- Rapport IBU-kongressen 
- Rapport fra kick off Jenteprosjektet i krets 17.11.06 
- Status sponsorarbeid 
- Rapport fra sommerski NM, Birkenes 
- Status OL 2018, utvelgelse av norsk søkerby 
- Status anleggsutbygging Holmenkollen 2011 
- Status VM søknad 2012 / 2013 
- Blinkfestivalen 28-29. juli 2007 

 
 
Merknadsfrist: Onsdag 29. november 2006 
 
 
Videre møteplan: Tid   Sted    Møte 
   9. februar  Anterselva   nr. 4 2006-08
   25-26. april  Gardermoen   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 
 


