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NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 

 

Referat fredag 7. juni 2013 

 

1. «Skiskytterlisensen. Hvor er man, hvor vil man?» ved Norwegian Broker 

- Informasjon om dagens lisensforsikring 

- Hva forsikringen dekker, og hvor og når forsikringen gjelder 

- Oversikt over skadetall de siste årene 

- Svakheter ved dagens lisensordning 

- Hvilke forbedringer som har skjedd på lisensmarkedet 

- Informasjon om Idrettens Helsesenter 

- Informasjon om Idrettens Skadetelefon 

- Hva utøveren skal gjøre ved skade 

- Forslag til ny lisens 

- Hva en ny lisens koster med Idrettens Helsesenter og Idrettens Skadetelefon tilgjengelig 

- Hva NSSF må ta hensyn til ved valg av lisensforsikring 

Hvorfor NSSF vil se på dagens lisens v/Rakel Rauntun: 

- Avtalen med DNB rundt lisensforsikring går ut i 2014 

- NSSF mottar mange henvendelser rundt hvordan man skal få behandling og hva man skal 

gjøre ved en skade 

- Dagens lisensordning er for tungvint og dekker ikke de sammensatte problemene våre 

utøvere møter 

- Vi vil ha bedre og kjappere behandling med en god kvalitet  

- Vi vil kunne kartlegge hvor man får behandling de ulike stedene i landet 

- Ny lisensordning vil koste mer enn dagens løsning 

- NSSF ønsker tilbakemelding på om den nye lisensforsikringen er noe man skal vurdere videre 

 

2. Klubbadmin - Ny løsning for medlemsadministrasjon v/Geir H. Moholt Møre og Romsdal 

idrettskrets 

Forskrift om medlemsregister – vedtatt av Idrettsstyret 14.feb 2013 

Formål: forskriften regulerer innholdet i og omfanget av idrettslagenes plikt til å føre elektroniske 

medlemslister i idrettens nasjonale  

Et system som er godkjent av datatilsynet, vedrørende personvern og sikkerhet. Idrettslaget selv er 

ansvarlige for å holde data oppdatert. NIF er behandlingsansvarlig for registeret. Det må opprettes 

en medlemsansvarlig i idrettslagene som har tilgang til klubbens system, på et overordnet nivå. Dette 
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skal tre i kraft fra 1.jan 2014. Det er også deadline for alle eksterne leverandører som tilbyr 

datasystemet.  

Behov: Dagens løsning er gått ut på dato. Etablere medlemsadministrasjon med støtte for betaling av 

medlemskontingent, treningsavgift med mer.  

Mål: redusere ressursbruken i klubber og grupper. Enkelt å sende ut faktura og enkelt å sjekke hvem 

som har betalt ulike faktura. Det at systemet bruker online betaling er en revolusjon innen norsk 

idrett. Dette systemet gir klubbene det nødvendige verktøyet for føring av elektronisk 

medlemsregister. Det er en sikker løsning og økt kvalitet på medlemsregistre. Blant annet at man skal 

slippe at et medlem blir registrert flere ganger. Klubbadmin vil dekke grunnleggende felles behov i 

idretten. Dagens idrettsregistrering vil avsluttes, når dette systemet er oppe å går. Alle medlemmer 

vil være registrert og alle aktive medlemmer vil være registret. Systemet selv vil regne ut hvor mange 

medlemmer som vil være i ulike aldersgruppene.  

Medlemsadministrasjon dekker: klubb, grupper og grener. En i hver gruppe kan få mulighet til å 

registrere aktive i sin gruppe. Under gren kan en leder for eksempel kan få mulighet til å sende ut 

krav om treningsavgift og reiser osv. til å sende krav til de i klubben som skal ha det. Man kan også 

bruke systemet til å sende ut eposter til sine medlemmer eller til ønsket gruppe av medlemsmassen. 

Sekretæren kan for eksempel sende e-post om sist styremøte og lederen kan sende ut treningsplan 

til ønsket treningsgruppe osv. I Klubbadmin kan du kategorisere medlemmene og lage egendefinerte 

grupper som du selv ønsker. Det er mest ønskelig at flest mulig bruker online-betaling. Men det er 

også mulighet til å lokal betalingsmetode. Inn- og utmelding i klubb/gruppe skjer via 

www.minidrett.no 

Hjemmeside: Hovedfunksjonene ligger i den blå rammen på toppen av hjemmesiden I hovedbildet 

ser du navn, fødselsdato og kjønn. Det er mulighet til å sortere medlemmene på de ulike funksjonene 

som finnes i Klubbadmin. I den blå menyen over navnene kan man registrerer nye medlemmer.  

Kostnader: Det blir bare kostnader når du betaler ved betalingstransaksjon. Bruker KID for å 

oppdatere medlemsbase, man ser hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt. Oppfølgingen 

av hvem som har betalt og ikke blir mye enklere. Kan bruke Norsk Tipping sitt kort ifm denne 

tjenesten. Det skal være en dataflyt mellom systemene som NIF bestemmer. Så NIF kan importere 

data fra andre systemer til en fast pris i oppstarten. Kan også betale for å få overført data fra Klubben 

Online. Dette gjelder ikke medlemmer, men alle tilleggsfunksjoner.  

Tidsplan 

Pilot 1: for å finne feil og få bort med barnesykdommer.  

Pilot 2: er akkurat kommet i gang.  

Lanseres 16.sept 2013. Alle må ta kontakt med Idrettens Support. Alle klubbene må velge en som er 

medlemsansvarlig. Må registrerer bankkontonummeret til klubbene. Det er Norsk Tipping som 

behandler dette systemet.  

http://www.minidrett.no/
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Målet er å ha en ambassadør i hvert fylke. Det vil komme noen videoer også som beskriver 

Klubbadmin og viser hvordan man i tillegg vil nok idrettskretsene tilby kurs til klubbene. Alle 

klubbene får epost fra NIF, med framdrift med mer. Det viktigste er at klubbene selv tar kontakt med 

Idrettens Support. Alle klubbene må også inngå en avtale med BuyPass. En avtale som skal sendes 

inn før man kan bruke dette systemet. Støtter familierelasjoner, så man kan se hvem som er 

foresatte til en utøver.  

 

3. Hilsning v/Jorodd Asphjell NIF 

- Info fra NIF og NIFs ledermøte:  

o Lederskole og trenertrapp for alle idrettsforbund  

o Idrettsløft for norsk idrett vedtatt på NIFs ledermøte 

o Endring av tippenøkkelen, ønske om 56 % 

o Momskompensasjon på varer og tjenester økes med over 350 millioner i år 

o Momskompensasjon på idrettsanlegg ønskelig å få opp 

o Satsene for spillemidler økes til 1 million fra 2014 

o Forhandler med Sosialdepartementet om å fjerne aldersgrensen på 26 år på utstyr til 

funksjonshemmede idrettsutøvere 

o OL 2022  

o Bevilgninger ved arrangering av VM 

 

4. Informasjon om VM 2016 v/ Rakel Rauntun og Inge K. Hansen 

NSSF går inn i sameierskap med Skiforeningen i et 70/30 eierskap. Skiforeningen drifter 

Holmenkollen og kjenner anlegget godt. VM styret et AS og man er i gang med å bygge opp en 

administrasjon og en hovedkomite. Målet er å få en troverdig leder. De skal arrangere WC og prøve 

VM i 2015 og VM i 2016. Organisasjonen kan bli på ca. 10 personer, og man kommer til å bruke 

ressursene som finnes i NSSF og Skiforeningen.  

Ser etter kontorlokaler for VM organisasjonen på Ullevål. Det er viktig å ha tett samarbeid mellom 

NSSF og VM 2016. VM 2016 har også et godt samarbeid med Oslo kommune. Det er også satt ned en 

anleggsgruppe som ser på hva man kan forbedre for at Holmenkollen skal være best mulig i 2016.  

Startet markedsforhandlingen med Infront for å få en best mulig pris og få lov til å selge ”norske” 

pakker. Skiskyting har en bred interesse i den norske befolkningen og for å fortsette å ha det, er det 

da viktig å få gjennomført et godt og vellykket VM i 2016.  Medieavtalen blir avklart i løpet av kort 

tid, og da vet vi hvem som blir Host Broadcast under VM.  

ENG team: tomannsteam, en kameramann og en intervjuer vil øke i framtiden. Og det vil bringe 

masse profilering både skiskyttermessig og også Oslo som by.  
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5. Representasjon hovedkomité for VM 2016 v/Torfinn Løland Birkenes IL og Tore Bøygard 

- Bestående av 15 medlemmer: 

o 1 norsk IBU medlem – Johnny Rognstad 

o NSSF, 4 medlemmer – Tore Bøygard, Erlend Slokvik + 2 utpekt av en arbeidsgruppe 

valgt på kretsledermøtet på Dombås 

o Oslo kommune, 3 medlemmer, ordfører Fabian Stang, Stian Røisland, pluss 1 

medlem 

o Skiforeningen, 2 medlemmer, president Per Bergerud + 1 medlem 

o 1 medlem fra forsvaret, 1 fra politiet, 1 medlem fra Visit Oslo, 1 medlem fra media og 

administrerende direktør i Ruter 

- Hovedkomite klar over sommeren 

Arbeidsgruppe som skulle finne 2 medlemmer fra NSSF. Arbeidsgruppen har bestått av Torfinn 

Løland, Helga Hol og Bjørn Tore Årevik 

- Arbeidsgruppen skulle finne 1 kvinnelig og 1 mannlig medlem med geografisk spredning og 

spredning i alder 

- Kretsene ble bedt om å komme med forslag til medlemmer 

- Medlemmer foreslått av arbeidsgruppen: Ann Kristin Aatvedt Flatland og Stig Terje Strand 
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Referat lørdag 8. juni 2013 

1. Ny langtidsplan 2014-18 

Store deler av ledermøtet på lrødag ble brukt til å starte prosessen med ny langtidsplan for perioden 

2014-18. Arbeidsmetode var gruppearbeid, der hver gruppe jobben med sitt innsatsområde som 

hovedansvarlig, for deretter å ha innspillsmulighet på alle de andre innsatsområdene. Styret fikk inn 

mange gode mål og tiltak innen alle innsatsområdene som vil bli tatt med i den videre prosessen med 

ny langtidsplan. Fremdriftsplanen for ny langtidsplan er som følger: 

 

Dato Tema Ansvar 

22. mars 13 Innspill på LTP på kretsledermøte  UK, GS  

7-9. juni 13 Ny LTP hovedtema på ledermøtet UK, adm 

Juli/august 13 Administrasjonen redigerer innspillene fra ledermøte  

som underlag til styremøtet i oktober  

Adm 

10-11.okt 13 Strategimøte, adm og styret, konkretisering av LTP  Styret, adm 

Nov 13 Høre utkast LTP på kretsledermøte UK, GS 

Sept-febr 13 Arbeidsperioden for ferdigstillelse av LTP UK, GS 

Nov 13 Status LTP i styremøte UK, GS 

Mars 14 LTP 2014-18 Ferdig GS 

13-15. juni 14 LTP 2014-18 legges frem på NSSFs Ting Styret 

 

 

2. Regioninndeling plenumsdiskusjon 

Odd Erik Berg, kretsleder Buskerud SSK, Lier IL: Bakgrunnen er antall lisensutøvere som er mange, 

store avstander, og det er utfordring mtp det er stor anleggstetthet i den regionen ift å søke 

mesterskap.  

Terje Strømsjordet: kretsleder Oppland SSK, Nordre Land IL: Vi har vurdert den løsningen som er i 

dag som den beste. Sportslig utvikling med 7 jenter i regionen vår, så vil det være flere jenter som 

kan konkurrere sammen. Viktig konkurransefremmende og skaper utvikling.  

Torfinn Løland Birkenes IL: Dobbelkjøring i organisasjonen. Det er klubb og krets vi har i 

organisasjonen, og jeg tviler litt på regioninndelingen. Vi har VGS som samler utøverne. Skjevheten i 

lisensfordelingen er vanskelig. Ved fordeling av arrangement vanskelig pga de som skal arrangere 

store renn bør få muligheten til å arrangere ofte nok. Men utfordring med skjevheten i antall utøvere 

i regionene. LM er ikke interessant for klasse 17+ uansett, og det er til tider veldig lav deltakelse i 

denne klassen, men 13-16 år trenger LM. Ser ingen god grunn til å beholde regionene, men skal de 

beholdes bør det være jevnere fordeling av utøvere.  Young Star er ok uten regioninndeling, det 

samme med regionsamlinger. Landsdelsmesterskap har null verdi for 17+. Liten deltakelse i 

Landsdelsmesterskap i forhold til antall lisenser, det er liten sportsligverdi for disse klassene. Heller 

større verdi for 13-16 år. Av 100 konkurranseklasser totalt hadde 50 % full medaljepremiering. 

Antall lisenser: Det sier noe om hvor mange aktive det er i den regionen 
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Arne Horten, Os IL: Vi må se på hva vi ønsker å oppnå med regionen? Skal vi ha juniorklasser i LM? 

Det er populært i klassen 13-16 år og stas å reise på skirenn for disse årsklassene. Forslag å fjerne 

regionen som nivå, siden det ikke er noe organisatorisk ledd i NSSF i dag. Utvikle Bendit 

arrangementene til noe enda mer og at de erstatter LM.  

Øyvind Foyn, Bærum skisklub: Prestisje for de yngre løperne å ha LM. Ha et renn i sesongen som er 

store for aldersgruppen 13-16 år. Dekker Liatoppen og Benditarrangementene dette. Regionen er 

ikke så interessant.  

Stein Funderud, Meråker SSK: Regionmodellen kom ca. like etter dannelsen av NSSF. Tidligere hadde 

man regionlag, fram til slutten av 1990-tallet, og derfor var det et poeng med regioninndeling. Men 

kanskje har regionmodellen gått ut på dato i dag. 

Einar Lund, Vinne skilag: Ønsker seg skiskytterkretsene tilbake. Regioninndelingen har ført til 

sentralisering, det har blitt gode forhold for skiskyting nær de ”sentrum”, men de klubbene lengre 

utenfor ”sentrum” har blitt borte. Konkurransedagene har blitt ganske lange og det er ofte flere 

innskytingstider.  

Tore Bøygard: Styret kommer med et forslag til tinget basert på saken som Buskerud SSK kom med 

på forrige ting. Styret tar med seg innspillene fra dagen, og kommer med et forslag til tinget i 2014. 

 

3. Teknisk komité/Arrangement  

Aktuelt fra teknisk komité v/Jarle Tvinnereim 

- Mandat og medlemmer av teknisk komité 

- Aktuelle temaer komiteen jobber med 

- Gjennomgang av endringer på nasjonale konkurranseregler 

- Anleggsutvikling og anleggsregistrering 

- Sesongstart på Sjusjøen 

- Ny utlysning av junior NM 2015 – Nordreisa IL måtte trekke seg som arrangør. Nye søkere må 

sende søknad innen 1. juli. Tildeling skjer på styremøte 28. august. 

Arrangørhåndbok ferdigstilles til arrangørkonferansen, men endres fortløpende. Denne blir å finne 

på skiskyting.no. 

Salting – kurs for salting neste sesong. Senest på Bendit Liatoppen april 2014. 

Arenaproduksjon – et vellykket prosjekt som kan videreutvikles. Det skal lages en prosjektplan for 

videreutvikling, med start til høsten slik at den blir ferdig i løpet av neste sesong.  

Megalink – to anlegg med megalinkskiver. Forbundet tester skivene på MjøsSki. Gummitypen har 

blitt byttet for bedre ytelse. Legges ned arbeid for å sikre at alle skivene fungerer likt. Det blir junior 

NM på disse skivene til vinteren. 
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Arrangørkonferanse 2013 

1.-2. november på Rica Gardermoen.  

Innspill til og evaluering av regler 

Presentasjon av årshjul for regelendringer 

Endringer: 

Supersprint – strafferunder for alle klasser. Retningslinjer for supersprint tas inn i reglement. 

Innskyting før finaler tas bort. 

Innbydelse og påmelding – påmeldingsfrist 3 dager før første konkurransedag i arrangementet. 

Justerte startkontingenter.  

Sikkerhetsregler – teksten skrevet om slik at den er bedre strukturert og tydeligere å lese.    

Premiering – minimumsverdi på premier  

Diverse mindre endringer (se vedlegg) 

Sikkerhetsbestemmelser – sikkerhetspakke sendt ut. Sikkerhetsbestemmelser på nett er oppdatert. 

Ny våpenlov forventes vedtatt høst 2014/vår 2015 

Jaktstart/fellesstart NM senior – i dag er det opp til arrangøren å bestemme hvilken øvelse som 

gjennomføres. Men bør det bli en ny ordning, et av rennene hvert år, rennene annethvert år?  

Bør det være deltakerbegrensning på fellesstarten? Det er ingen deltakerbegrensning på fellesstart i 

dag, mens det er begrensning på 60 startende på jaktstart. Løsning på annen hvert år, styret 

bestemmer hvilken øvelse som skal ha Kongepokal.  

Funksjonshemmedes deltakelse på skiskytterrenn 

Søknad om en utøver som er sent utviklet på grunn av et handikap. Ønsker å gå med yngre klasser. 

Hvem avgjør denne saken? Vi må prøve å tilpasse best mulig så slike utøvere kan delta på best mulig 

måte. Forbundet bør kanskje håndtere dette for at alle behandles likt. Siden det er så få det er snakk 

om og siden det er så mange ulike funksjonshemminger, bør man vurdere dette fra gang til gang, det 

er viktig å integrere alle. En generell regel der NSSF legger til rette for at funksjonshemmede skal 

kunne delta på så likt mulig grunnlag som alle andre, og så se hvert enkelt tilfelle. Kan kanskje 

premieres i egen klasse? Samarbeid mellom TD og arrangør løser dette på en grei måte.  

Uoffisielt NM for funksjonshemmede under Ridderrennet? 

Ridderrennet har en arena der vi kan prøve å arrangere et uoffisielt NM, der vi kan la mange prøve. 

Kanskje dette kan føre til økt rekrutering.  

Hvordan legge forholdene til rette for funksjonshemmedes deltakelse i skiskyting? 

- Må bli opp til hver enkelt arrangør, men forbundet kan legge opp til at det i alle invitasjoner 

også er invitasjon til funksjonshemmede 

- Kommunikasjon mellom arrangør og utøver på hvordan man best kan tilpasse  
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- Tilgjengelig utstyr for tilrettelegging 

- Universell utforming på anlegg. Treningsbane tilrettelagt for funksjonshemmede i anlegg 

- Desentralisere miljøsamlinger for funksjonshemmede, kan være et samarbeid med 

skikretsene 

- Bør synliggjøre tilbudet vi har til funksjonshemmede 

 

4. Anlegg v/Roar Nilsen 

Møte med NIF og miljødepartementet vedrørende forurensing og støy på norske skiskytteranlegg. 

Oversikt over alle våre anlegg. Kan kretsene gå igjennom om skjemaet til Roar Nilsen stemmer. Gi 

tilbakemelding på det i løpet av juni 2013. 

Konsekvenser her kan være at det blir påbudt med kulefangere, restriksjoner ifm støy. I 

utgangspunktet er nok ikke støy på skiskytteranlegg. 70 desibel er støysonegrenser.  

Blyforurensing: skal se på et regelverk, og hvordan man skal håndtere det. Bly mot selvangivelse er 

ikke bra. Hvor langt ut fra skivene kommer blyet, og mye er det og kanskje må man gjøre noe med 

grunnen foran og rundt skivene. Det gjøres nå et forsøk i Meråker på blyfragmentene. Må finne ut 

hvor strenge krav det blir og finne løsninger i forhold til kravene som blir stilt. Trenger ikke stoppe 

byggingen av nye anlegg nå. Det ligger støysonekart på NSSF sin hjemmeside.  

 

5. Anleggssertifisering - lisensordning v/ Stein Funderud fra utviklingskomiteen 

Vi har en del å hente på anlegg. Det er dårlige løyper i mange anlegg. For å heve standarden på 30-

skiversanleggene og holde standarden oppe i anleggene må vi lage en ordning slik at anleggseierne 

får en tilbakemelding på hva som kan forbedres i anlegget. Spørsmålet til salen var å få 

tilbakemelding    

Tore Nyborg, Voss SSL: lurt å sertifisere anleggene. Man bruker kanskje arrangementene som en 

brekkstang for å få ordnet anlegget sitt og få inn penger til å gjøre ferdig eller gjøre forbedringer. Det 

bør NSSF ta hensyn til.  

Kan det være en løsning at de som får en A-lisens, får utløst en gulrot.  

Jorodd Asphjell, NIF: Nasjonal lisens som går på NC, HL og NM. Så hvis det i TD rapporten kunne lages 

et ekstra felt, der TDene gir tilbakemeldinger på hvordan anlegget er ift NSSFs krav. Må ha et godt 

anlegg før du får tildelt arrangementet av forbundet. Samkjøre løypestandard/ med Skiforbundet kan 

være lurt. Går det an å lage en Questback løsning for å få oversikt på anlegg? 

Stein Funderud, Meråker SSK: Løypekvaliteten på særlig kort løyper er for dårlig. Det er ofte store 

flater ifm skytebaner. Eller en tilnærming til Skiforbundets løypestandard. Det er der man får fram 

differensieringen. Om det er et A eller B lisens. Det er også et kostnadsspørsmål om å gjennomføre 

en slik prosess. 
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Tore Bøygard, NSSF: Utfordringen er når man skal arrangere skirenn for yngre, som går kort. Sørge 

for at de fleste anleggene som arrangerer NC, HL og NM er samkjørt med Skiforbundet sine krav. Se 

på anleggene til de som skal arrangere junior- og seniorrenn. 

Stig Strand, Trondhjems skiskyttere: Gjør det noe om skiskytteranleggene er litt forskjellige. Er ikke 

variasjonene det viktigste.  

Rakel Rauntun, NSSF: det nasjonale nivået blir c lisens. Dette gjør det enklere ved søking av 

arrangement, da vet vi hvordan det enkelte anlegget er. Og gjør det enklere for de som skal søke 

arrangement og for de som skal  

Vegar Rolfsrud, NSSF: Ved gjennomgang av løyper med mer ifm befaring av anlegg i forkant av 

arrangement å ta med anleggsansvarlig for å gi en vurdering av anlegget. 

Øyvind Foyd, Bærum skiklub: God ide. Da vet de som skal bygge nytt anlegg hva de skal forholde seg 

til. 

Arne Horten, Os IL: Positivt å samtidig ta med arrangørkompetanse og storskjerm i vurderingen av å 

få lisens. Kvalitetsstempel av arrangører osv. Kompetanse er et viktig aspekt inn i framtiden.  

Det vil bli jobbet videre med anleggssertifisering og lisensordning i teknisk komité.  

 

6. Sesongstart Skiskyting v/ Vegar Rolfsrud, NSSF 

Går helga før langrennsåpningen -> mer TV tid. CA 4-5timer TV-tid.  

Mange landslag kommer til Sjusjøen for treningssamlinger i denne perioden.  

Hvordan skal vi få folk i arenaen (gruppearbeid) 

 Bør ikke være gratis – fordi når det ikke gratis så er det ikke så bra. Så bør det være noen som 

får en bedre pris enn andre. 

 God logistikk både til å fra anlegget. Det må være enkelt å komme seg til Sjusjøen. 

 Facebook  

 Betydelig markedsføring gjerne ved hjelp av NRK. Presentere sesongåpningen eksklusivt 

 Satse på en regional markedsføringsplan  

 Gratis inngang i arenaen 

 Gjennomføre et breddearrangement samme helga 

 Buss fra Mjøsbyene (Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Brumunddal og Hamar). 

 Markedsføre at det er et tradisjonelt godt renn fra Beitostølen som er flyttet til Sjusjøen 

 Det må være aktiviteter for barnefamilier og gode nok fasiliteter. Storskjermer ute i 

løypenettet. 

 Serveringsfasiliteter på alle nivå og tilhørende drikke. 

 Parkeringsplasser til tilskuere.  
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 Billettpris det bør være en familievennligpris. Skiskytterfamilien har mulighet til å få noe slags 

rabatt på billettene.  

 Show eller konsert. Det må være mer enn meriterte skiskyttere for  

 Spesialinvitasjoner til høyskoler, skoler og næringsliv 

 Bruke ”Hytteliv”  

 Gjøre avtale med overnattingssteder på Sjusjøen for å tilby en helgepakke for utenbygds. 

Tribune plass til 4000 tilskuere. Natrudstilen øker nå fra 30 til 40 skiver. Det kommer en flerbrukshall 

og løypene skal utbedres litt. Det vil komme et par bruer i anlegget og smørebu kapasiteten utvides 

fra 10 til 20. Og de vil bygge ut flere hytter i ulike størrelser.  

På lørdag ønsker NSSF å ha et arrangement for 15 og 16 åringer. Fri påmelding, men med 

begrensning på antall startende. Og dette vil ikke være et Young Star kvalifiseringsrenn.  
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Referat søndag 9. juni 2013 

1. Toppidrett v/Per Arne Botnan, NSSF  

Veien mot OL 2014: Hovedmål – vi skal være blant de to beste skiskytternasjonene.  

Utvikling prestasjoner fra 2004 til 2013: Ligget ganske stabilt. Topp i 2010/2011 sesongen. Færre på 

pallen og færre topp 6 i år. Men flere unge løpere som har vært der opp og fått de gode resultatene. 

Inne i et generasjonsskifte. De unge rekruttguttene har gjort en bra sesong og fått gode resultater i 

tillegg til to juniorgutter. I 2009/2010 sesongen er ikke resultatene så gode, årsakene til det er at 

flere WC konkurranser ble nedprioritert og utøverne stod over og dro på samling i stedet. Dette vil 

nok også skje inneværende sesong.  

Har ikke hatt så mange gullmedaljer og medaljer totalt enn sesongen 2012/2013.  

Ny langtidsplan: diskuterer om den landslagsstrukturen er den beste og evt finne nye og bedre 

løsninger til neste periode. (2014-2018) 

Legger samlingssteder som har elementer av det man finner i Sochi. Alle løperne forbedrer seg til det 

som venter i Sochi både teknisk, taktisk og fysiologisk. Vi har ikke hatt den beste gliden alltid, mange 

andre landslag har blitt like gode som oss på gli og noen landslag bruker veldig store ressurser på gli 

og ski.  

Omstrukturer litt i smøreteamet. Morten Hegle Svendsen er ny smøresjef. De andre smørerne for 

også mer ansvar. 

Helse – noen utfordringer i sesongen 2012/2013. Ragnar Hagen har blitt ny leder i fysio- og 

helseteamet.  

Trenerstruktur – tenker utvikling og krav  

Alle kontrakter går ut 2013/2014 sesongen. Nå er tiden inne for å høre hva som er ønskelig framover 

for alle ressurspersonene i teamet.  

Lagutvikling det er 6 pr landslag. 

Kompetanse, utvikling, overføring og videreføring. Hvordan kan vi beholde de som er litt lei av å 

reise, og bruke de til noe annet. Om trenere som har vært på høyt nivå tidligere kan gå inn å trener 

juniorer, slik som Kjell Ove Oftedal.    

Trenere som har trenerutdanning rundt i Norge blir med hospiterer. NSSF blir kjent med trenerne der 

ute og trenere blir kjent med hvordan NSSF jobber. Det er ønskelig å styrke den biten. Styrker 

kvaliteten på trenerne rundt omkring i Norge. Vi jobber med å videreutvikle den biten.  
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2. Kraftsenteret modell v/Erlend Slokvik, NSSF 

Kraftsenter Lillehammer og Kraftsenter Trondheim 

- Kraftsentrene skal være en styrking rundt landslagsutøverne.  

Debatt – kraftsentermodellen 

Har vi riktig modell for det vi gjør regionalt? Vi ser det blir stadig sterkere sentrering av 

landslagsutøverne på Lillehammer. Ønskelig å derfor prioritere Lillehammer sterkere. Og ha mindre 

kraftsentre andre steder i landet. Ett nasjonalt senter som styrkes ytterligere på Lillehammer, og 

bruke ressurser andre steder i landet til mindre utviklingsmiljøer. Disse mindre miljøene vil ikke ha 

fulle stillinger. Trondheim kommer til å fortsette med en 20 % ressurs. Så blir det et par andre steder 

som får økte ressurser til å fortsette det arbeidet som har blitt gjort til i dag.  

Mer regionale kraftsentre med mindre ressurser som vi håper kan bidra til flere ressurser fra andre 

bidragsytere. Hvert enkelt kraftsenter skal ha en egen styringsmodell. Trondheim fortsetter med en 

20 % stilling.  

Innspill: 

Stig Strand, Trondhjems skiskyttere: Jobbe videre med det kraftsenteret vi har i Trondheim. 

Utdanningstilbud og utviklingen i Granåsen er viktige faktorer å tenke på. Det er viktig å utvikle 

kraftsenteret i Trondheim, men dette kan være mulig med en 20 % stilling.  

Jorodd Asphjell, NIF: Ikke tilpasse kraftsentermodellen ut fra hvordan utøverne beveger seg rundt i 

landet, men gi kraftsenteret i Trondheim tid til å etablere seg. Bygge kompetansesenter på tvers av 

idrettene. Ikke ønskelig med signal om at vi ønsker å bygge ned det vi har brukt ressurser på å bygge 

opp. 

Øyvind Foyn, Bærum skiklub: Forslaget virker prematurt. Må ta hensyn til at de utøverne som ikke 

ønsker å bo på Lillehammer, viktig å bygge opp rundt Oslo og Trondheim med de 

utdanningsmulighetene som er her. Usikkert signal at det er så stort fokus på Lillehammer. I Oslo og 

Akershus er det mye utbygging, og derfor naturlig at man bygger ut kraftsentermodellen her. 

Skiskyting utviklingsmodell. Klubb, krets, krets/forbund, årsklasser, hvilke renn de ulike har å strekke 

seg etter og samarbeidslinjer.  

Erlend Slokvik, NSSF: Det er ikke meningen at det skal brukes flere midler på Lillehammer, men de 

midlene som frigis i Trondheim skal brukes andre steder. Kraftsentrenes modell: kraftsentrene skal 

gå mot landslaget (som også er tilknyttet Olympiatoppen) på den ene siden og VGS og team på den 

andre siden. Utvikling både av utøvere og trenere. Der det er kretslag skal de også ha tilbud fra 

kraftsentrene.  Det er ikke kraftsentrenes hovedoppgave å utvikle talentene. Vi ønsker ikke at alle 

landslagsutøverne på Lillehammer. Bakgrunnen for dette er hvordan skal vi utvikle oss og få nye 

talenter opp.  
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Rakel Rauntun, NSSF: Ett kraftsenter som er nasjonalt, og flere regionale. Bruke ressursene slik at vi 

når ut til flere utøvere på flere steder. Hvem er kraftsenteret for og hvordan kan kretsen bruke 

kraftsenteret? Hvem skal følge opp kraftsentrene? Hvilken modell trenger vi?   

Tore Bøygard, NSSF: Vi jobber etter tingvedtaket der vi skal jobbe med Lillehammer, Trondheim og 

Tromsø. Men vi inviterer nå en diskusjon for framtiden. Er den modellen vi har i dag best, eller kan vi 

få mer ut av de ressursene vi bruker ved en annen modell?  

Stig Strand, Trondhjems skiskyttere: midler og muligheter i den regionen kraftsenteret er. Trondheim 

mangler landslagsutøvere. Vi ønsker oss litt flere landslagsutøvere. Beste utdanningstilbud i landet. 

Ikke smart at alt blir samlet på Lillehammer mtp utvikling. Anlegget i Granåsen blir veldig bra. 

Videreutvikle Trondheim.  

Ingrid Lien Johnsen, Byåsen SSL: ikke står i stil med det som ble vedtatt på tinget. Hva med 

framtidens utøvere.  

Bjørn Johnsson, Vingrom IL skiskyting. Selvet tankegangen i dette her og hvordan utviklingen av våre 

utøvere. Ligger mye motivasjon og positivitet i den koblingen der. Hos Lillehammer. Man må bruke 

tid på rolle og ansvarsfordelingen være. Grunnmodell på toppen og man har en lokal variasjon i 

forhold til ulike regioner.   

 

3. Anti Doping v/Rakel Rauntun, NSSF 

Vi har tatt kontakt med ADN for å gjør det som står i langtidsplanen. Idretten vår bør ta et tydelig 

standpunkt til at vi fordømmer doping. Da støtter vi også IBUs antidoping og holdning. Vi har utviklet 

en beredskapsplan, dersom vi får en positiv dopingprøve både på yngre og eldre nivå. Nye 

arbeidstavler der alle ansatte i NSSF erklærer at vi ikke har hatt befatning med doping. Gå inn på 

nettet og les om beredskapsplanen på www.skiskyting.no. 

 

4. Antidoping v/ Jan de Lange 

Tester den siste tiden viser at 30 % av de som trener på treningssenteret har avgitt positiv 

dopingprøve. 

Vær klar over at unge utøvere kan bli fristet til å nå sine mål på en rask måte. Viktig å sette Anti 

Doping på agendaen tidlig. Dialog for å forebygge er utrolig viktig. Det første AND gjør hvis de får 

bekymringsmelding er å holde foredrag. Og da er det mange som slutter med produktene, hvis ikke 

det skjer så må man ut å teste. Idretten må ta ansvaret for å gjøre forebyggende arbeid mtp doping.  

Anbefaler ikke å gå på treningssenteret som er åpent 24t i døgnet og ikke hele tiden er bemannet. 

Bruk treningssentre som har samarbeidsavtale med AND.  

AND har inngått en avtale med et senter for avrusning av idrettsutøvere.  
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Det finnes ingen aldersgrense for å måtte ta en dopingkontroll, og man kan bli testet overalt. Hvis du 

nekter å la deg teste, så er det en positiv dopingprøve.  

Være obs på kraftige idrettslige forbedringer og atferdsendringer i forhold til bruk av 

dopingpreparater. 

Mer målrettet i forhold til dopingprøver, derfor har det vært en nedgang (se PP) 

De medikamentene som er merket gult eller rødt i felleskatalogen, må man være obs på i forhold til 

dopingbestemmelsene og medisinsk fritak. Dette gjelder kun for det man får kjøpe i Norge. Anbefaler 

ikke å kjøpe det man trenger i utlandet. 

Spør utøverne om de bruker faste medisiner, og finn ut om noen av utøverne må ha medisinsk fritak.  

Dette er veldig viktig for at man ikke skal komme i en uheldig situasjon ved en evt dopingprøve. I 

tillegg er det viktig at man må vite hva man har fritak for og hvilken dose. Er dere i tvil ta kontakt med 

Anti Doping Norge.  

Er forbilder for mange land, og samarbeider med andre for å skape en dopingfri idrett.  

Oversikt over ren sentere ligger på Anti Doping sine hjemmesider. Idretten har store ressurser til å 

holde foredrag.  

 

5. Avslutning v/ Tore Bøygard 

Tore takket for et meget godt ledermøte, med stort engasjement og gode diskusjoner på viktige 

temaer. Styret vil ta alle innspill med seg i det videre arbeidet, spesielt prosessen med ny 

langtidsplan for 2014-18.  

En utfordring til kretsledere: ta en runde med klubbene deres med det vi har jobbet med denne 

helgen. Det er for øvrig positivt å oppleve at det er en god kommunikasjon i organisasjonen. 


