
 
 

Referat fra Høstmøte i BSSK  
24/10-2018 på Lampeland Hotell kl. 19.00 
 
Tilstede: 
Carina Slaatto – Geilo IL 
Torgeir Skrede – Geilo IL 
Felix Sebastian Müller- Bødalen IF 
Karsten Rønning - Drammen Strong 
Knut Aas – Hønefoss 
Reidar Aasbø – IL Bevern 
Ingrid Bergan – IL Bevern 
Jan-Ove Prestegård – Lier IL 
Nils Anders Lien – Simostranda IL 
Jens Schjerven – Simostranda IL 
Sverre Tjøntveit – Svene IL 
Kirsten Wingestad – Svene IL 
Vanja Suul Tørhaug – Ål SSL 
Erik Trømborg – IL Bevern / BSSK (møteleder) 
Charlotte Fjeld Andersen - Geilo IL / BSSK 
Per Olaf Stampe – Drammen Strong / BSSK 
Bjørn Winsvold – Lier IL / BSSK 
Torgeir Gjellerud – Svene IL / BSSK 
Tore Rynning-Nielsen - NSSF - representant for region Øst 
Marie Nørstebø – Utdanningsansvarlig i BSSK 
 
 
Høstmøtet startet med ekstraordinært kretsting 2018 hvor tema var godkjenning av regnskap for BSSK 
2017 og regnskap for Team Skiguard Buskerud.  Deretter ble høstmøtet gjennomført med disse sakene: 
 
 
1. Drøfting og vedtak av sportsplan for kretsen 2019-2022 

Erik gikk gjennom bakgrunn og utfordringer for BSSK. Her er hovedpunktene: 
Bra sportslig tilbud for 13-16 og juniornivå. En av landets største kretser, men lavere rekruttering. God 
aktivitet på kretssamlinger. 
 
SB1 cup: 2013/2014 – 350 deltakere 
SB1 cup: 2017/2018 – 250 deltakere 
Størst nedgang i nybegynnerklassene 
 
Utfordring med å løfte jenter fra junior til senior 
 
Sportsplanen ble godkjent med følgende målsettinger for perioden 2019-2022: 
 

• Øke rekrutteringen og deltagelsen i skiskyting i kretsen 



• Opprettholde et høyt sportslig nivå med medaljer på hovedlandsrenn, NM junior og NM senior 
• Bidra til at alle kretsens løpere fra nybegynner til senior får et godt sportslig tilbud som gir 

idrettsglede, fellesskap og sportslig utvikling 

Det ble vedtatt med nye tiltak knyttet il markedsføring og informasjon, utstyr og smøring, lavterskeltilbud 
på tvers av klubbene, tilgang på TD-kompetanse og styrking av samarbeidet med Sunn-idrett. 
 
Endelig sportsplan for 2019-2022 er lagt ut på kretsens hjemmesider. 
 

 
2. Terminliste Sparbank1 Cup 2018/2019 

Torgeir G gikk gjennom hvor utfordrende det er å lage en terminliste for SB1 
Vi har 4 rennhelger som er OK. Sliter med å finne plass til den 5 rennhelgen. Vil enten kollidere med NC 
(Orkdal) eller HL-langrenn og vinterferie. 
 
Geilo – 1-2 desember 
Simostranda 8-9 desember 
Hønefoss 12-13 januar 
Svene – 19-20 januar 
Kveldsrenn Simostranda 5 februar – lavterskeltilbud 
Kveldsrenn Svene 12 mars – lavterskeltilbud 
 
5. rennhelg – forslag 16-17 mars. Drammen Strong/Lier/Bødalen ansvarlig. Kolliderer med NC i Orkdal så 
det kan bli vanskelig å få nok funksjonærer – f.eks. tidtakere.  

 
Det ble luftet en del frustrasjon rundt EQ-timing som er en stor utfordring og skaper mye frustrasjon for 
arrangørene. F.eks. er det veldig vanskelig å lage lister over sammenlagtresultater i SB1-cup fordi utøver 
står oppført med forskjellige navn på ulike renn. NSSF må legge press på EQ-timing for å få orden på de 
tingene de har fått tilbakemelding fra klubbene på. 

 
Bruk av fluor 
NSF innfører forbud av høy-fluor for utøvere under 16 år. Det skal være et ektraordinært ting i NSSF på 
Sjusjøen i forbindelse med sesongstart. Forslag om at BSSK legger inn forslag til det ektraordinære tinget 
om at NSSF legger seg på samme nivå som NSF og innfører samme regler. Forslaget ble vedtatt. 

 
 
3. Informasjon om regnskap og budsjett 2018, inkludert støtte team. 

Erik gikk igjennom status for regnskap/budsjett 2018. Tilskudd fra NSSF er på linje med budsjettert.  
Støtte til team: 180 000 til jr/sr satsing. Søknadsfrist 15/11 

 
4. Orientering om ny utviklingsavtale med forbundet med vekt på kompetanseutvikling og 

rekruttering 

Ny ordning initiert av NSSF for 2018/2019. 
Utdanningsanvarlig i kretsen. Marie Nørstebø får denne jobben for denne og neste sesong og inngår 
avtale med forbundet. 
 

 
5. Utdanningsansvarlig i kretsen – muligheter og planer 

Marie presenterte seg selv. Har mye erfaring som toppidrettsutøver. NM gull og jr-VM deltakelse. 



Hvordan skal vi bruke henne? Foreløpig plan er at hun planlegger samlingsopplegget og har ansvaret for 
det sportslige opplegget.  Klubbene må lete etter en erstatter for Sigrid Groven som nå gir seg som 
koordineringsansvarlig. Plutselig er vi på Liatoppen og skal legge planer for samlinger for neste sesong og 
da trenger vi en ansvarlig for å koordinere disse samlingene. Det ble understreket at vi må beholde 
foreldreengasjementet og opprettholde det sosiale og sportslige nivået som har preget disse samlingene, 
men at det kan være aktuelt å bruke klubbene mer på det praktiske rundt overnatting, mat og innkjøp.  
 
Ellers er rekruttering, jentetiltak og Trener 1-kurs aktuelle arbeidsområder for Marie. Kretsstyret skal 
arbeide med en plan for dette i løpet av høsten. 
 

 
 

6. Orientering om arbeidet i forbundsstyret ved Tore Rynning-Nielsen, (representant for region Øst) 

Tore snakket bl.a. om disse tingene: 
Han har mye erfaring fra styrer i organisasjoner med mye frivillig jobbing. 
Ble valgt inn i styret i NSSF i år. 
Skal se på strategien til forbundet. 
Opptatt av eierstyring.  
Påstand: «Brukes for mye ressurser på eliten og for lite på rekruttene» 
Fokus på kommunikasjon. NSSF har vært elendig på kommunikasjon. 
Må være en plan for å bruke de som legger opp. Både elite og jr/sn som gir seg er ressurser vi må bruke i 
rekrutteringsarbeidet. 
Styret i NSSF skal være tydelige på hva de skal prioritere, og hva som skal velges bort. 

 
 

7. Informasjon om opplegg for NC, NM og HL 

Charlotte presenterte kretsens opp for oppfølging rundt Norges-cup. 
Skal stå frem som en samlet krets. 
Har en veilederinstruks for lagledere på NC/NM som bl.a. består av disse punktene: 
• To lagledere fra kretsen, går på rundgang i klubbene 
• Legge ut relevant info på NC-facebook side 
• Innskytingslister 
• Ta vare på «frie utøvere» 
• Delta på lagledermøte, legge ut referat 
• Hente startnummer og lagledervester 
• Melde inn avmeldinger til rennkontoret 
• Være tilgjengelig under rennet 
• Bistå ved evt klage/protest 
• Lagleder 1 er leder ved stafetter  
• Legge ut bilder på FB 
• Lagledere må melde fra på FB «i god tid» at det er de som har oppgaven den kommende helgen. 

 
Liste over fordeling av laglederansvar skal ligge på BSSK-sidene og må legges ut snarest. 

 
8. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 
 
 
Referent: 
Bjørn Winsvold 


