Referat VÅRMØTE MED KLUBBENE i OASSK
(Oslo og Akershus skiskytterkrets)

Dato

23. april 2018

Sted

Ullevål Stadion

Tilstede

24 representanter fra kretsen klubber

Agenda:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Team OASSK 19+
OASSK sommercup 2018
Terminliste KM + renn søknad til krets
Søknadsfrist NM og HL
Antidoping
Fellestreninger i kollen
OASSK-cup vinter
Forbundsting

Se vedlagt presentasjon med informasjon knyttet til agendapunktene «Team OASSK 19+» og «OASSK sommercup
2018».
Styret vil gjerne få takket Vivi Engebretsen, Fossum, for en flott innsats og jobb hun har utført i kretsstyre de siste 2
årene. Vivi har hatt ansvaret for Junior/senior, derunder også etableringen av Team OASSK. Arvtager etter Vivi er
Johann Rud i Fossum. Vi ønsker Johann velkommen i kretsstyre.

Team OASSK 19+
Viktig at informasjonen rundt Team OASSK spres til alle klubbenes løpere i kretsen og de utenfor kretsen da tilbudet
er åpent om noen fra andre kretser ønsker å bosette seg i regionen vår.
Tilbakemelding fra tilstedeværende ser viktigheten av at Team OASSK opprettholdes slik at det finnes et tilbud også i
vår krets for løpere i denne aldersgruppen. Kretsen prøver å holde dette slik vi tilbyr vider aldersgrupper som
kommer opp i etterkant.

OASSK sommercup 2018
Nytt konkurransekonsept som testes ut sommersesongen 2018 for å fylle et tomrom i terminlisten for våre løpere
fra 13 tom juniorklassene. Arrangementene vil være av ulik karakter men alle vil ha et sterkt fokus på skyting. Dette
er et prøveprosjekt som vil bli evaluert i etterkant. Informasjon vil spres via kretsens kanaler så raskt de siste

brikkene er falt på plass. Fem klubber er involvert. Informasjon sendes ut til klubber og legges ut på alle kanaler i
OASSK. I tillegg vil klubben også legge ut info.
Datoer;
30. mai – Fossum
06. juni – Holmenkollen
31. aug – Fet KM - rulleski
02. sept – Fet – KM rulleski (ikke tellende, men utdeling av utmerkelser utfra cuppoeng.
Meget positiv tilbakemelding fra de fremmøtte på Vårmøtet.
Terminliste KM + renn søknad til krets
Kretsleder oppfordrer klubbene til å søke om å arrangere flere renn i kretsen vår. Etterspørselen er stor i klubbene
med å få på plass flere renn noe som forutsetter at klubbene tar tak i dette og søker. Det oppfordres også til å tenke
nytt f.eks. å få på plass flere kveldsrenn, også lavterskel tilbud.

Søknadsfrist NM og HL
Søknadsfrist for å arrangere NM og HL gikk ut 23.april 2018. Kretsleder oppfordrer også klubbene til å tenke litt
rundt dette i forhold til at OASSK som en så stor krets bør kunne søke om slike arrangementer. Også her oppfordres
det til å tenke nytt; kan flere klubber samarbeide, kan man benytte andre arenaer enn kollen, …

Antidoping
Det er så langt 6 klubber i kretsen vår som er sertifiserte Rent Idrettslag. Dette er klubbene; Asker, Bjerke, Fet,
Fossum, Lørenskog og OSSL. De resterende har informert OASSK styret om at de har planer i forhold til å oppnå
denne sertifiseringen i løpet av første halvår 2018.

Fellestreninger i kollen
Hver lørdag kl 10-12 i perioden mai- okt gjennomføres det fellestreninger i kollen for juniorene i kretsen. I tillegg 3
testløp. Dette er åpent for alle. Kretsleder oppfordret til at klubbene sørger for at klubbens trenere legger dette inn
som en del av treningsopplegget for sine utøvere slik at vi får til et godt miljø blant løpere i disse aldersgruppene.

OASSK-cup vinter
Kretsstyret ønsker å utvide OASSK cup til å gjelde for aldersgruppen 13-16 fra kun å gjelde 15-16 (HL). Dette ble godt
mottatt i salen. Det ble også diskutert hvorvidt man skal benytte ikke-kretsrenn til å telle inn i kubbene. Synspunkter
gikk da på at utøvere i «ikke-kretsrenn» ikke får tillatelse av arrangør å benyttes lede-/prikke t-skjorte i konkurransen
og fokuset på å få utøvere til å delta i lokale kretsrenn frafaller litt. Kommentar ble da også reist i forhold til at det
siste forutsetter at det kommer på plass flere renn i egen krets (ref pkt ovenfor).

Forbundsting 2018 – Viktig
Norges Skiskytterforbund arrangerer forbundsting og vårmøte helgen 1.-3.juni på GARDEMOEN hvor det oppfordres
til at alle klubber stiller søndagen 3 juni kl 0900. Se ytterligere informasjon her. Påmeldingsfrist til Forbundsting er
fredag 4. mai. All info ligger på NSSF hjemmesider.

