
 

Referat fra ledermøtet 2015 

 

Innledning v/president Tore Bøygard 

 Kretsledermøte som erstatning for ledermøtet. Kretsledermøte 2-3 ganger i 

året. 

 Anders Bessebergs pris – 10 000 kr til 2 utøvere som presterer i NM junior 

(beste plassiffer o.l.). Kriterier/mer info kommer på skiskyting.no. 

 Arrangørkonferansen 2015 – 30.-31. oktober på Rica Helsfyr. 

 NSSF ting 2016 – 27.-29. mai i Stavanger.  

 

Utviklingskomiteen v/visepresident organisasjon Heidi Skaug 

Innovative midler: 11 søknader. 5 av de 11 får midler. De 5 er: 

 Hordaland SSK – nytt kretsteam for juniorer, spesielt vekt på kvinner, 50 000 

kr 

 Junior team Trondheim – støtte til våpen og ammunisjonstesting i kulderom for 

klubber, kretser og team: 100 000 kr 

 Birkenes og Froland – Fullt hus skiskytterfestival: 50 000 kr 

 Finnmark og Troms SSK – regionlag for juniorer i Finnmark og Troms, 50 000 

kr 

 Nord Østerdal SSK – Team Nord-Østerdal 50 000 kr 

Innspill fra gruppeoppgaver: 

Treningssamarbeid:  

 Mellom klubber  

 Mellom kretser. Spesielt viktig for å få med jenter.  
 

Terminliste samarbeid:  

 Viktig på kretsnivå mellom langrenn og skiskyting  

 Mellom nabo kretser innad i skiskyting  
 

Kommunikasjon:  

 Info må flyte bedre mellom alle ledd i organisasjonen.  
 
 



 

Klubb:  

 Identifisere/ dele oppgaver på flere  

 Trening/samlinger på tvers av aldersgrupper  

 Felles opplegg på renn  

 Det er minus at informasjonen ikke kommer videre  

 Bra med skiskytterskoler  

 Kvalfosssprinten / Bendit Ål  

 Det er vanskelig å motivere til å fortsette. Det må øke interessen (se disiplin og 
ansvar)  

 Få flere foreldre til å ta trenerkurs  

 Ha flere lånevåpen tilgjengelig  

 Det er et minus at det ikke er skiskytterskole i alle klubbene  
 
Kretser:  

 Felles opplegg på renn 

 Info via hjemmeside  

 Youngstar Innlandet  

 Det er minus at det er mangel på TD’er  

 Foreldrekurs 

 Jentesamlinger  

 Treningsfelleskap «kretslag»  

 13-16 års samlinger  

 Få flere foreldre inn i trener- og TD roller  

 Egorienterte foreldre fører til konflikter. Få vekk dette.  

 Fremsnakke/hedre ildsjeler  

 Fellesreiser til renn  
 
Forbund:  

 Det er ønskelig med støtte på store arrangement  

 Åpen junior samlinger 

 T3 kurs  

 Minus at den nye trenerløypa er forsinket  

 Arrangere flere møtepunkt for krets, kretsleder og jenteidrett ansvarlig  

 Det oppleves at kommunikasjonen med NSSF er god og det er lav terskel for 
klubbene å ta kontakt  

 Drive frem produksjon av «billige» våpen  

 Forbedre finansiering på jr nivå  

 Finansiere ledermøter  

 Bedre utvikling av trenere  

 Forbundet bør være ute på NC/mesterskap  

 Forbundet hører etter  

 Det er et ønske om et bedre tilbud med faglig påfyll til trenerne  
 



 

Teknisk komité v/styremedlem Gjermund Hol 

Innspill fra gruppeoppgaver: 

 Ta bort én NC runde, flere renn per runde 

 Samme ordning på tellende renn som i dag 

 Færre tellende renn, kunne velge bort ett renn til, men samme antall runder 

som i dag 

 Redusere med én NC-runde 

 17-18 år går sin NC-finale fredag (alternativ 2) 

 Ikke endre noe på NC, men spørre utøverne hva de ønsker 

 Alle NC-finaler på én dag (alternativ 1) 

 Ikke kuttes på junior på tellende renn, men muligens på senior 

 Alternativ 2 

 


