
Referat fra Høstmøte i BSSK  
11/10-2017 på Lampeland 
 
Tilstede: 
Tarjej Samulesen- Simostranda 
Helene Hort – Simostranda 
Carina Slaatto – Geilo il 
Felix Sebastian Muller- Bødalen 
Steinar Tveito – Ål Skiskytterlag 
Torger Skrede – Geilo il 
Hanne Bredde Vig- Simostranda  
Karsten Rønning- Drammen Strong 
Roger Rustand – Svene / Team Kongsberg  
Kristen Wingestad- Svene  
Marie Hov- Svene / Team Kongsberg 
Gry Runningen – Lier il 
? – Lier Il  
Mari Nordrum – Hønefoss il 
Gry Aamot – IL Bevern 
Stian Antonsen- IL Bevern 
Knut Aas – Hønefoss / BSSK 
Roar Viken / Simostranda /BSSK 
Ingar Andersen – IL Bevern / BSSK  
Charlotte Fjeld Andersen / Geilo il / BSSK 
 
 
Etter agendaen så skulle vi startet med å gå igjennom junior og senior satsingen i 
kretsen, men noen deltakere var forsinket så vi startet møte med å gå igjennom 
terminlisten. 
 
2. / 3/ 4 / 5 Terminliste / Lagledere / TD oppgaver sesongen 2017/2018 
charlotte gikk i gjennom oppsett for Sparebank 1 cup 
Snakket om at det er fokus på de yngste på Sparebank 1 cup og at klubbene må være 
kreative med tanke på å samarbeide med hverandre om arrangementene. 
Er satt opp ett renn for Bødalen og Drammen Strong. De trenger hjelp for å gjennomføre 
rennet – styret må følge opp her. 
Eller ingen kommentarer til Terminliste Sparebank 1 Cup 2017/2018 
Laglederoppgaver blir satt opp på klubb også må klubbene melde inn hvem som tar 
oppgaven. – ingen kommentarer på dette. Listene legges ut på hjemmeside og Facebook 
TD oppgaver er satt opp sammen med Terminlisten, går på omgang som vanlig. 
 
1. Junior og senior satsing i Buskerud skikrets 
Ingar og Kristen gikk igjennom hva arbeidsgruppen har hatt som mandat, hvordan de 
har jobbet og la frem et forslag til avstemning.  
Stemming ble gjennomført etter innløste lisenser pr. 20.09.2017 
Det var et forslag det skulle stemmes over og det var komiteens innstilling. 
Simostranda hadde ønske om å ha med et annet forslag, men det ble nedstemt før 
avstemning. 
 



 
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Stemmer for 13  
Stemmer mor 3  
( det ble etterpå gjort klart at en hadde stemt blankt) 
 
Det vil si at fra og med 1.mai 2018 er alle team i Buskerud likestilte, dvs at kretsen ikke 
har et eget kretslag. 
 
6. Fordeling av midler til team 
Infosak om hvilke team som har fått midler : Team Skiguard Buskerud og team 
Kongsberg  
 
 
Annet: 
 
Det oppfordres til at alle forholder seg til regler for Sparebank 1 Cup når man legger inn 
renn i sportsadmin.  Riktig klasser, priser osv.  
Regler ligger på hjemmesiden til BSSK 
 
Infosak om at det denne sesongen vil bli slått sammen klassene K 18-19 år.  
Det gjelder KUN i NC  
Dette skal ikke gjelde for Sparebank 1 cup 
 
Det er ønske om at kretsen har en bevisst holdning til bruk av fluor i smøring. Det ble 
ikke gjort noen vedtak på dette, men er noe styret bør jobbe mer med og å holde seg 
oppdatert på hva som gjøres i andre kretser. 
 
 
Innspill om å ha med representanter fra uttøvere, så deres meninger kommer frem i 
kretsens vedtak. 
 
Høstmøte ble avsluttet med å takke av Arild Heldal for lang og tro tjeneste i BSSK og som 
trener i Team Skiguard Buskerud. 
 
 
 
Ref Charlotte F Andersen  
 
 


