
NORGES SKISKYTTERFORBUND 
Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo  Tlf 21 029000 – faks 21 029002 
 
 
STYREMØTE NR. 2, 2008 – 2010 
26. september 2008 
Quality Airport Airport Hotell Gardermoen Oslo, 26. September 2008 – R.R. 
 

PROTOKOLL 
 
Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Axel Krogvig, Leif 

Arne Hansen, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet og Rakel Rauntun.  
 

Prosjektleder for Hvit Vinter, Halvor Wøien presenterte prosjekt Hvit 
Vinter. 

 
INNLEDNING 
 
Tore Bøygard innledet møtet med å se på fordeling av ansvarsområder på hvert 
enkelt styremedlem sett i forhold til langtidsplanen og individuell 
erfaring/kompetanse. Ansvarsområdene fordeler seg som følger på de enkelte 
styremedlemmene den kommende tingperioden: 

 
Tore Bøygard 
President 
Hovedansvarsområde:  
Overordnet strategisk helhetsansvar 
Representere NSSF i relevante nasjonale og internasjonale fora 
Media     

 
Erlend Slokvik 
1. Vise-president Sport 
Hovedansvarsområde: Toppidrett, fagutvikling sport, toppidrett integrering, T4 
Kretskontakt for Oslo- og Akershus, Buskerud og Telemark 
Regionskontakt for Region Øst/vestre del 

 
Wenche Flaa-Eieland 
2. Vise-president Organisasjon 
Hovedansvarsområde: Organisasjon, marked, økonomi og kommunikasjon i 
samarbeid med Axel. Bredde- og utviklingsprosjekt sammen med Marian 
Kretskontakt for Rogaland, Agder 
Regionskontakt for Region Sør 

 
Marian Lyngsaunet 
Hovedansvarsområde: Barne- og ungdomsidrett, rekruttering, samarbeid VGS og 
høgskoler og kompetanse (Idrett og ledelse og T1-T3). I samarbeid med Wenche F-E 
Kretskontakt for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre- og Romsdal 
Regionskontakt for Region Midt 
 
Leif Arne Hansen 
Hovedansvarsområde: TD, anlegg, arrangement og regelverk i samarbeid med Jarle 
T og teknisk komité. 
Kretskontakt for Finnmark, Troms og Nordland 
Regionskontakt for Region Nord 



Jarle Tvinnereim 
Hovedansvarsområde: TD, anlegg, arrangement og regelverk i samarbeid med Leif 
Arne og teknisk komité. 
Kretskontakt for Hordaland, Sogn og Fjordane 
Regionskontakt for Region Vest 

 
Axel Krogvig 
Hovedansvarsområde: Marked, økonomi, kommunikasjon og informasjon i 
samarbeid med Wenche F-E 
Kretskontakt for Oppland, Hedmark og Nord-Østerdal 
Regionskontakt for Region Øst, østre del 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

Sak 11:  Godkjenning av styreprotokoll 1 2008-2010  
- Godkjent 

 
 

Sak 12:  Regnskapsrapport og budsjettprognose 2008 
I og med at det er mange nye personer i styret, innledet generalsekretæren med å 
forklare hvordan NSSFs budsjett er lagt opp, sammen med plan for periodisering av 
inntekter. Generalsekretær redegjorde deretter for status for regnskapet pr. 
31.august 08, og prognosen for 2008.  
 

Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose tas til 
etterretning. 
 
 

 Sak 13:  Saker til behandling fra Teknisk komité  
Leder av teknisk komité, Jarle Tvinnereim la frem innstillinger fra teknisk komité, 
behandlet i møte 16. september. Følgende regelendringer ble vedtatt av styret: Det 
henvises til paragrafene. Uthevet skrift er endringene: 
 
Vedtak: 
 
1.3.8 G15 og G16: 

Inntil 7,5 km normalprogram 
Inntil 5 km sprint 
Inntil 6 km jaktstart 
Inntil 6 km fellesstart 

 
1.5.1.1. Veiledende startkontingent: 

Senior  kr.130  NM/NC kr.170 Stafett kr.250 
17-21  kr.100  NM/NC kr.150 Stafett kr.250 
11-16  kr.80             HL kr.120  Stafett kr.170 

 
3.2.4. Hvis det er mer enn en startlinje, så skal avstanden mellom dem være 

5m 
 
3.3.2 …I spesielt vanskelige partier bør løypene være enda bredere, som i 

bratte stigninger. Stigningsgraden i en motbakke kan ikke 
overstige 30 %. 

 



3.4.6 Under konkurranse og offisiell trening skal det være vindflagg for 
annenhver skive… 

 
3.5.1 …Målområdet skal være minimum 30 m langt og 9 m bredt. De siste 50 

m før mållinjen skal være rett og 9 m bred, delt inn i 3 like brede 
korridorer. De må markeres slik at de ikke forstyrrer løperens 
skibevegelse. 

 
5.3.1 …Det skal ikke gå mer enn 2 ½ time fra innskyting er slutt til 

starttidspunkt for den siste løperen. TD kan godkjenne at det går 
lengre tid på arrangement med stor deltakelse eller at andre 
forhold tilsier det…. 

  
8.5.2.1 …Etter offisiell trening og innskyting i konkurranser skal det 

gjennomføres en sikkerhetskontroll av våpen ved at sluttstykket 
åpnes og magasinet tas ut. For utøvere 16 år og yngre 
gjennomføres denne kontrollen av standplassfunksjonærer på 
standplass. For løpere 17 år og eldre skal kontrollen gjennomføres 
på et avmerket område ved utgangen av standplass eller i rimelig 
nærhet. Utøveren er ansvarlig for at det blir krysset av for 
vedkommendes startnummer på startlista når kontrollen 
gjennomføres. 
På offisielle treningsdager skal utøvere i klassene 17-senior få 
tildelt et startnummer eller annen type synlig ID, og dette leveres 
tilbake når våpenkontrollen gjennomføres. 

 
8.5.4 Gjelder avtagning / påtagning av gevær, åpning av klaffer og sluttstykke 

på tur inn mot skyting. Tingsak 6.7. 
Teknisk komité går ikke inn for å endre det nasjonale reglementet. Vi  
ber Johnny Rognstad å forsøke å få IBU til å forby åpning av 
sluttstykket før skyting. 

 
9.1.1 …Ved målfoto baseres avgjørelsen på første del av første fot…. 
 
9.3.2 … Ved elektronisk tidtaking skal det registreres i tidels sekund dersom 

det benyttes startgrind eller annen elektronisk registrering av 
starttidspunktet. 

 
13.3 For 2008/2009-sesongen arrangeres det 13 individuelle konkurranser 

for senior 10 individuelle konkurranser for klassene 17-21….  
 
13.4 De 9 beste konkurranser for senior og de 7 beste konkurranser for 

klassene 17-21 (uansett distanse) teller i cupen sammenlagt…. 
 
Reklamebestemmelsene pkt.2 tillegg: …Representasjonsløpere kan ikke 
eksponere sponsorer som kolliderer bransjemessig med forbundets sentrale 
sponsorer…  
 
   
Følgende saker fra TK utenom regelendringer ble i tillegg vedtatt av styret: 
 
Etter innstilling fra teknisk komité har styret vedtatt at klasse M19 og K 19 skal gå 
samme distanse som klassene 20/21 under Statkraft cup junior i desember og januar 
på grunn av uttak til junior-VM. 



Disse klassene skal starte etter hverandre. 
 
Akkrediterte. 
Det bør være retningslinjer for hvor mange akkrediterte som kan komme inn i 
trenerbåsen på standplass. Det anbefales 2 pers. pr. innskytingsskive. I tillegg kan 
trenere fra skigymnas og team få akkreditering etter behov. 
 
Arrangementsmal. 
Teknisk komité forsøker å lage enkle retningslinjer for arrangører (utdrag av 
eksisterende CD) som legges på nettsida. 
Herunder legges retningslinjer for sanitetspersonell- og materiell som skal være til 
stede under arrangement. 
 
IBU-reglement. 
Nye endringer oversettes i det internasjonale reglement. 
 
TD2-kurs. 
Teknisk komité ser ikke behov for nytt TD2-kurs i år. 
Det skal etter årets sesong settes opp en oversikt over hvor mange TD2 det er i hver 
krets og region, og vurderes på nytt om det bør kjøres nytt TD2-kurs i 2009. 
 
Nye endringer. 
Det bør ikke gjøres nye regelendringer i konkurransesesongen. Endringer bør være 
klare senest 1. oktober hvert år. 
 
Møteplan. 
Teknisk komité skal ha møte i august eller september (avhengig av om det er IBU-
kongress eller ikke), i november i forbindelse med arrangørkonferanse og i mai (bl.a. 
behandle terminliste). 
 
Teknisk komité skal revidere Sikkerhetsregler på vår nettside slik at de samsvarer 
med endringene i konkurransereglementet. 
 
Administrasjonen får i oppgave å oppdatere konkurransereglene. Endringene trår i  
kraft fra og med sesongen 2008/09 
 
 
 Sak 14:  Kjell Kr. Rikes Minnepokal 
Under styremøte 1 2008/2010, kom det under orienteringssaker forslag fra Agder 
SSK på å opprette en minnepokal i Kjell Kr. Rikes navn. 
Styret diskuterte saken og ga teknisk komité i oppgave å se nærmere på kriterier for 
tildeling av minnepokal, samt fremme forslaget som egen sak på førstkommende 
styremøte. 
Teknisk komité har behandlet saken i møte 16. september, med forslag på å innføre 
Kjell Kr. Rikes minnepokal til beste skytter på normalprogrammet under NM senior. 
Innstillingen er i tråd med Agder SSK sitt forslag. 
 

Vedtak: Kjell Kr. Rikes minnepokal skal deles ut på normalprogrammet 
under NM senior til beste skytter, uavhengig av kjønn. Dersom 
flere har likt skyteresultat skal minnepokalen tildeles den med 
best plassiffer. Ved likt plassiffer tildeles to minnepokaler. 
Minnepokalen skal utdeles for første gang under NM senior 
2009. 



Sak 15:  Fremtidig kontorlokalisering for administrasjonen på 
Ullevaal stadion  

Administrasjonen har i dag en leieavtale vedrørende kontorlokaler på Ullevaal 
stadion, med NIF som utleier. Avtalen ble inngått 1. januar 2006 og løper ut 1. juli 
2009. Leieforholdet omfatter 45 m2, inkludert 1 parkeringsplass i kjelleren.  
 
Skiforbundet har i lengre tid hatt behov for større lokaler, og har i høst forhandlet 
fram med NIF en avtale på utvidelse nåværende lokaler i 4 etg på Ullevaal stadion.  
NSF og NIF har i den sammenheng tatt kontakt med oss for samlokalisering med 
NSF i 4 etg, da NIF ønsker de lokalene vi bruker i dag til andre særforbund som må 
ha mer plass.  
 

Vedtak: Styret tar administrasjonens innstilling til etterretning, og gir 
Generalsekretær fullmakt til å starte forhandlinger med NSF med 
tanke på samlokalisering med NSF fra og med 1. januar 2009. 
Styret forutsetter at administrasjonen i NSSF tegner 
husleiekontrakt direkte med NIF. 

 
 

Sak 16:  Fremtidige arrangement av IBU Cup i Norge  
Norge har med jevne mellomrom arrangert E-Cup (nå omdøpt til IBU Cup), med 
Beitostølen, Geilo og Ål som arrangørsteder.  
Det har imidlertid blitt vanskeligere å få arrangører til å påta seg arrangøransvar for 
IBU cup i Norge. Etter en spørrerunde hos ulike aktuelle arrangører er økonomi 
årsaken til at de vegrer seg for å påta seg arrangementet.  
 
For Norge som deltakernasjon er det sportslige fordeler ved at IBU cup arrangeres i 
Norge ved jevne mellomrom. Norge kan melde på 8 løpere og stille med 7 stk. Samt 
at arrangørlandet i tillegg kan stille med 4 løpere utover vanlig kvote. Dette gir flere 
løpere anledning til internasjonal erfaring. 
 
Forbundet skal for øvrig hjelpe interesserte arrangører av IBU cup i arbeidet med å få 
tildelt B-lisens av IBU.  
 

Vedtak: Styret tildeler NOK 50.000,- til fremtidige arrangører av IBU Cup i 
Norge. Målsettingen med tilskuddet er å motivere arrangører til å 
påta seg renn, med mål om at det arrangeres IBU Cup 
annenhver sesong i Norge 

 
. 
Sak 17: Dombås IL søknad om overgang til ny skiskytterkrets 

Dombås Skiskyttergruppe har søkt NSSF om overgang fra Oppland Skiskytterkrets til 
Nord-Østerdal Skiskytterkrets. Årsaken er lange avstander for yngre utøvere til renn 
arrangert i Oppland SSK. Dette har medført at løpere fra Dombås SSG i praksis 
deltar på de fleste renn i Nord-Østerdal SSK. Dombås SSG er også medarrangør i 
Nord-Østerdalcupen. 

 
Vedtak:  Styret godkjenner overgang fra Oppland SSK til Nord-Østerdal 

SK for Dombås SSG, under forutsetning av at Oppland SSK og 
Nord-Østerdal SSK godkjenner dette sammen med de respektive 
idrettskretsene 

 
 
 



Orienteringssaker 
- Informasjon IBU Kongress 4-7. september  
- NSSF VM søknad og prosess videre 
- Status programsatsingsmidler 
- NSSF arrangørkonferanse 
- Den nye våpenforskriften – høringsbrevet.  
- Nordisk samarbeide mot IBU kongressen 2010  
- WC søknad 2010 – 2014 
- Dato/sted ledermøtet 2009 
- Hvit Vinter v/ Halvor Wøien 
- Kval.renn Young Star 
- Status sponsorarbeid 

 
 
Merknadsfrist: Onsdag 1. oktober 2008  
 
 
Videre møteplan:  
Tid     Sted     Møte 
13-16. november (14/11)  Beitostølen   Styremøte 3 2008-2010 
22-25. januar  (23/01)  Anterselva   Styremøte 4 2008-2010 
20-22. mars (20/03)   Trondheim   Styremøte 5 2008-2010 
24. april kl 0930 – 1700  Gardermoen   Styremøte 6 2008-2010 
5. eller 12. juni   Østlandet   Styremøte 7 2008-2010 
6-7 eller 13-14. juni   Østandet   NSSF Ledermøte 
Dato for styremøtet i parentes ved lengre opphold.  
 
 
 
 
 
Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland        Erlend Slokvik        Marian Lyngsaunet 
 
 
 
 
Jarle Tvinnereim  Axel Krogvig  Leif Arne Hansen  Rakel Rauntun 


