
   

 

 

 

 

Møteprotokoll for Styret for Nord-Trøndelag skiskytterkrets  

Møtested:  Idrettenshus, Steinkjer 

Dato:   8.februar 2011 

Tidspunkt:  18.00 – 21.00 

 

Følgende medlemmer møtte: 
Tore Wold 
Tove Toldnes 

Knut Fenne 

Arve Lægran 
Kirsti S. Stubbe 

Ketil Reistad 

Kari Mette Skrove 
Mette K. Kilskar (Vara for Astrid) 

 

Forfall: 
Astrid Johansen 

 

Saksnr Saksnavn Ansvarlig 

1. Status renn 
 

- Ane Skrove Nossum har deltatt på jr. VM i Nove Mesto. Ble nr.5 og 7. Kjempeflott. 

Gratulere! 
- Anders Trønsdal leder NC for menn 17 år 

- Fredrik Stigum Kvistad er nr.3 i NC menn 19 år 

- Mange flotte plasseringer på Midt-Norsk mesterskap i Orkdal 5.-6.februar. 
- Bredden er bra 

- Overgangen til junior har fungert bra i år.  

- En del av utøverne har vært skadet eller syk hittil i sesongen. 

- Bra deltakelse på kretsrenn 

- Lite omtale om skiskyting i Trønderavisa. Flere har tatt kontakt med TA om det. 

- NTE cup må markedsføres på Stiklestad 12.-13.februar.  
- Astrid ordner oppdatert liste over resultat NTE cup. Legges ut på nettsiden. 

- Forenklet renn, Frol fungerte bra. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Astrid 

2. Uttakskriterier stafett NM/HL 

 
Hovedlandsrenn 

Sammenlagt plassiffer etter normalen og sprinten på hovedlandrennet. Ved lik plassiffer, teller 
sprinten mest.  

16 åringene skal ha prioritet på 16 årslaget. 

 

NM 

Sammenlagt renntid på normalen og sprinten + halvparten av tilleggstiden.  Ved lik tid, teller 

sprinten mest. 
I tillegg kan sportslig leder til en viss grad bruke skjønn. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Tilskudd NM jr/Sr og HL. 

 
Hovedlandsrenn 

Klubbene blir fakturert for leie av smørebu etterpå. Pris:4000kr. Deles på antall utøvere fra NT. 
 

Jr. NM 

Kretsen betaler for drivstoff, og strøm i hyttene. Resten fordeles på utøverne. 
 

Sr. NM 

Reisetilskudd på inntil 1000kr pr. pers. Max totalt 8000kr til sammen. Kvittering må framlegges. 
 

 

 



   

 

4. Forberedelse kretsting 2011 

 
Tidspunkt: 14.april kl.1800 

Sted: Blommen 

 

Ansvarlig servering: Stiklestad 
Ansvarlig årsmelding: Kirsti. Delegerer oppgaver til resten av styret, kretsutvikler og 

jenteansvarlig. 

 
Kirsti sender ut innkalling til klubbene og Nord-Trøndelag idrettskrets. 

Kirsti tar kontakt med valgkomiteen. 

 

Kirsti/alle 

 
 

5.  Kretsutviklermøte Oslo mars 2011. 

 
Ketil Reistad og Kari Mette Skrove deltar.  

 
Styret ønsker at følgende skal taes opp på møtet. 

- Kretsutvikler og jentemidler må sees sammen, komme i en pott. 

- Disponeres av styre i kretsen. 
- Kretsutviklerne setter opp et forslag på bruk av midlene 

 

6. Handlingsplan krets- og jenteutvikling. 

 
Plan for 2 år fram i tid. 
 

Ansvarlig for planen: kretsutvikler, jenteansvarlig og sportslig utvalg. 

 
- Kurs, Trener 2 

- Hovedaktiviteten må være i NT 

- Samarbeid med ST 
- Nordland inviteres hit på samling 

- Alle skal få være med! 

Ketil/Kari 

Mette/sportslig 
utvalg. 

7.  Status kraftsenter, Trondheim 

 
Kjell O. Oftedal er tilsatt i 100 % stilling på kraftsenteret. 

Han har ansvaret for tilrettelegging utdanning/kontaktperson mot skolene/trener 
Han begynner 1.mars. 

 

 

 

 

 

 

8. Team Nord-Trøndelag 2012 
 

Sportslig utvalg kommer med innspill til saken. 

Sportslig utvalg 

9. Økonomi 

 
Ok, økonomi. 

 

50 000kr skal faktureres NTE 

 

10. Eventuelt 
- Lierne IL blir medlem av NT skiskytterkrets. 

- Tore etterlyser momskompensasjon. 

- 20.- 22.mai ledermøte Bårdshaug. Kretsen stiller med to personer. Tore melder på. 
- Idrett med praktiske fag. Ketil sjekker med Steinkjer vgs. 

- Kveldsrenn Frol. Tore tar en prat med Frol ang. rennet. 4.skytinger?? 

Tore/Ketil 

 

Ref.   Kirsti S. Stubbe, sekretær NTSSK 


