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Informasjon 

Møte type: Styremøte Møte nr: 6-2018 

Møte dato / tid: 29.11.18, kl 1830-2100 Sted: Varden Hernes 

Referent: Ola Alme Mob.tlf: 918 65 500 

 

Deltagere 

 

 

 

Saker 

Nr Tekst: Ansvar: Frist: 

1 

Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 
Ingen kommentar. 
 
 

  

2 

Ansvar for Gjermundshauggruppen-cup sesongen 2018-2019. 
Ola Alme tar ansvaret denne sesongen også.  
 
 

  

Tilstede: Klubb: 

Bente Bredalen Åsnes Skiskytterlag 

Einar Floden Trysilgutten IL 

Ola Alme Hernes IL, Ski/skiskyting 

Anne Dorte Carlson Trysilgutten IL 

Åse Stensrud Hernes IL, Ski/skiskyting 

http://www.skiskyting.no/
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Informasjon fra kretsledermøte på Natrudstilen, avholdt 24. 
november. 
 

a. Moderniseringsprosjekt i norsk idrett som bl.a. går ut på å: 
- Tydeliggjøre mål, prioriteringer og oppfølging 
- Tydeliggjøring av hovedoppgaver innenfor de ulike 

organisasjonsledd 
- Økt bruk av fellestjenester for utvalgte områder 
- Økt teamorganisering for å styrke/samordne fagressurser 

innen prioriterte områder.  
- Ønske om å organisere idrettslag i mer «robuste 

idrettslag» (Her må det menes sammenslåinger) 
- Idrettsråd samordnes i soner overensstemmende med 

geografi for regionråd. Reduseres dermed til 7 eller færre 
sike råd.  
Idrettskretser omdefineres geografisk til en inndeling 
tilsvarende de nye fylkesgrensene, etter 
fylkessammenslåinger fra 18 til 11.  

- Det foreslås videre å slå sammen særforbund, og mindre 
behov for å opprettholde egne regionale politiske nivå for 
særforbundene. Mer samarbeid mellom særforbund.  

- Det legges ikke opp til radikale endringer i NIF sentralt… 
I det store og hele er omorganiseringa av norsk idrett en sentralisering i 
tråd med, og videreføring av, sittende regjerings sammenslåing av 
fylker og kommuner.  
Det legges opp til mer effektiv drift, med klargjorte oppgaver og 
tydeligere mål for de ulike enhetene under NIF. Dette er positivt. 
NIF sentralt blir ikke berørt av omorganiseringa. Men må tilpasses ny 
organisering på nivåene under. Ved at Olympiatoppen bl.a. får færre 
idrettsråd (7 eller færre) å forholde seg til.  
 

b. Det er ønskelig å få godkjent flere skiskytteranlegg til C-lisens. 
En mener at det i dag er flere anlegg som kan få denne 
klassifiseringa med den standarden de har i dag/uten store 
påkostninger. Klassifiseringen er slik:  

A-liens: Internasjonal standard 
B-lisens: Hovedanlegg i landet 
C-anlegg: Kan gjennomføre Norges Cup. 

c. Info om den nye utviklingstrappa ble gitt om opplæring og trinn-
inndeling er gjort, fra nybegynner til senior. Skiskytterskolen er 
ferdig, og ble tatt i bruk fra og med forrige «kull» nybegynnere. 
Trener 1 kurs er snart ferdig. Det mangler finpuss på 
kompendium, men ellers er opplegget klart. Trener 2 kurs vil 
komme. Totalt sett er kretsens erfaring så langt med det nye 
utdanningsopplegget meget bra.  

d. Fluor-forbud for alle klasser opp til og med 16 år fra og med 
sesongen 2018/2019. Det er ikke gjort endring i 
konkurransereglement enda, da dette skjer 1. juli hvert år.  

Kontaktpersoner i Norges Skiskytterforbund vedr fluorforbud: 
Arne Horten (President) 
Tlf.: 901 05 593 
Marian Lyngsaunet (Bredde- og rekrutteringssjef) 
Tlf.: 915 20 548 
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e. VM2016 fondet: 
Et fond som har igjen noe midler som kan søkes på til 
rekrutteringstiltak av klubber og krets. Det er per i dag ikke 
utlyst noen søknadsfrist. Klubber oppfordres til å følge med på 
NSSF sine sider for mer info.  

f. Valg i NSSF:  
Ny president: Arne Horten (Fra 24. november 2018) 
Ny generalsekretær: Anne Rusteberggard Varden (fra 1. januar 
2019) 
 
 

4  

Framtidig organisering av kretsaktiviteteter: 
Kretsen har dessverre ikke fått gjennomført en eneste kretssamling 
dette året. Det er flere årsaker til dette, men denne utviklinga kan ikke 
fortsette. Under møtet bel det diskutert mulige løsninger for å sørge for 
et opplegg som sikrer gjennomføring av, og styrker kretsaktiviteter i 
årene som kommer.  
Det kom et forslag som kretsen vil satse videre på. Man engasjerer en 
opplæringsansvarlig på deltid i Hedmark skiskytterkrets, som får som 
rolle å organisere kretsaktiviteter, som gjennomføre samlinger, etablere 
opplæringsplaner og videre følge opp kretsens intensjoner.  
 
For unge utøvere er det å ha et kjent fjes å forholde seg til viktig. Den 
som skal ha rolle som opplæringsansvarlig bør være relativt ung, men 
likevel ha erfaring i ledelse. Bør også ha solid erfaring og fra skiskyting 
og trening i ski/skiskyting. Å være kjent i skiskyttermiljøet, og ha et solid 
kontaktnett er viktig.  
 
Kretsen ber om forslag til kandidater som kan fungere i en slik stilling.  
Stillingsbeskrivelse fastsettes til neste styremøte.  
 
Finansiering:  
Forbundet bidrar med midler til opplæringsansvarlig, og dette vil kunne 
dekke deler av engasjementet.  
Anne Dorte sjekker ut muligheter for å få støtte fra Sparebank 1.  
Kretsaktivitet gjennom opplæringsansvarlig må tilpasses budsjett.  
 

  

5 

Aktivitetskalender for sesong 2018/2019.  
Utarbeides til neste styremøte. Samlinger skal fastsettes så tidlig som 
mulig for å unngå kollisjoner med klubbaktiviteter.  
 

  

6 
Dato for nytt kretsting settes til 25. april 2019   

7 

Ny langtidsplan.  
Kretsen må starte arbeidet med å utarbeide ny langtidsplan. Denne må 
inneholde føringer på ny medarbeider/opplæringsansvarlig. Planen må 
henge sammen med forbundets langtidsplan.   
Må også medføre oppdatering av organisasjonsplanen. 
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8 

Budsjett for 2019, samt se på økonomi for sesongen 2019/2010. 
Inntektskilder. Budsjett settes opp neste styremøte.  
Inntekter er:  

a. Fylkeskommunale midler. Er blitt redusert de siste årene, og 
henger sammen med aktivitet. Derfor viktig å stimulere til 
aktivitet i kretsen.  

b. Tilskudd fra Skiskytterforbundet:  
c. Sponsor Gjermundshaug-gruppen: Har bidratt med 60.000 i 

året i 3 år. Har gitt et viktig stimuli til gjennomføring av 
Gjermundshauggruppen-cup, og økonomiske virkemidler til 
kretsaktivitet som samlinger. Ola tar kontakt med 
Gjermundshauggruppen for å se på muligheter for forlengelse 
av avtalen.  

Utgifter er:  
a. Samlinger (50.-60.000/år) 
b. Kurs 
c. Reiseleder for nasjonale renn får dekket 50% av kostnadene 

vedkommende har for å organisere arbeidet. Dette bør 
opprettholdes.  

d. Opplæringsansvarlig (Ny kostnad) 
e. Behov for innkjøp? (Minimalt) 
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Eventuelt: 
1. Youngstar innlandet har hatt veldig få utøvere fra vår krets 

siste året. Det var spørsmål om Hedmark skiskytterkrets skulle 
delta i Youngstar videre framover, da det koster penger. Men 
det ble vedtatt uten diskusjon at kretsen skal bidra videre, og 
heller stimulere til større deltagelse.  
Det er viktig å være klar over at deltagelse i Youngstar er helt 
frivillig, og det er ikke noe krav til nivå, ingen opptakskrav. I 
2018 har NSSF deltatt med kompetanse på samlingene, som 
har gitt de enda bedre kvalitet.  
Dette er et tilbud som alle utøvere i aldersklasse 15 og 16 år 
MÅ prøve å benytte seg av. Gir i tillegg til utvikling som 
skiskytter også mange gode sosiale settinger som en vil ha 
glede og nytte av videre i livet!:) 

 
2. Alle klubber som har gjennomført skiskytterskole MÅ 

rapportere inn utøvere som har deltatt. Dette gir grunnlag for 
finansiering til kretsen og dermed aktivitet til klubbene. Er 
derfor svært viktig. Rapporteres fortløpende/så fort utøvere er 
klare.  
Rapportering skjer her: 
http://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?S
ES=02feaee5f645aca467712a52e7fdfb4c&syid=1340&sid=134
1&act=start  
 

3. Team Woodcon 

Teamet er underlagt Hedmark skiskytterkrets.  
Det er flere utøvere fra andre kretser enn fra Hedmark i 
teamet i dag i teamet. Og det er utøvere i Hedmark som ikke 
har nådd opp i konkurransen. Kretsen må behandle 
spørsmålet om framtidig organisering av teamet: Skal teamet 
ha tilknytning til kretsen i framtida, eller skal teamet være 
frittstående på linje med andre team? 
 
Et av de store spørsmålene knyttet til dagens organisering av 
Team Woodcon er opptakskriterier. I dag er det utøvere i 
Hedmark skiskytterkrets som ikke kommer med pga foreløpig 
manglende prestasjoner.  
 
Krets-styret var i det store og hele enige om at utøvere i en 
viss alder bør ha mulighet til å være med på krets-teamet, sjøl 
om de enda ikke kan vise til prestasjoner i NC. Dette kan f.eks. 
være utøvere som ikke ønsker å gå teoretisk basert 
videregående skole, men ønsker en praktisk utdanning, som 
ikke har alternativer i Hedmark.  
 
Det kan f.eks. være en tanke å la utøvere som ønsker være 
med på teamet i en pakke som inkluderer færre 
samlinger/treningstimer sammen med teamet. Det kan være et 
spørsmål om hvordan sponsorer stiller seg til en slik vinkling.  
 
Det kommer da opp et spørsmål om det bør være en 
skjønnsmessig vurdering av søkere til teamet fra kretsen, i 
tillegg til de kriteriene som i dag er benyttet.  

  

http://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?SES=02feaee5f645aca467712a52e7fdfb4c&syid=1340&sid=1341&act=start
http://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?SES=02feaee5f645aca467712a52e7fdfb4c&syid=1340&sid=1341&act=start
http://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?SES=02feaee5f645aca467712a52e7fdfb4c&syid=1340&sid=1341&act=start
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Det var også et spørsmål om hvordan teamet er og bør være 
organisert i forhold til gjennomføring av Norges Cup i forhold til 
overnatting og støtteapparat under NCrenn 
 
Kretsstyret ble enige om å diskutere disse forholdene med 
ledelsen av teamet, med mål om å få e mer komplett til bud til 
alle utøvere i kretsen i framtida.  

 
 

4. Bidrag med støtte til utøvere som ikke har eget 
støtteapparat. 
Noen utøvere mangler deler eller hele tida et støtteapparat 
under nasjonale renn. Dette kan være utøvere som ikke er 
knyttet til team, og som bor langt hjemmefra. Det ble reist 
spørsmål om hvordan kretsen håndterer dette. Antall utøvere i 
en slik situasjon er i dag begrenset. Vi bør som idrettskrets 
sette idretten først, og bidra så godt vi kan med å støtte de 
løperne som ikke har et apparat rundt seg i den grad kretsen 
har ressurser til det. Da det mangler direkte 
kommunikasjonslinjer til noen av disse utøverne kan det bli 
utfordrende å organisere godt nok i forhold til f.eks. tidsfrister.  
Det er enighet om at kretsen forsøker å bidra så godt som 
mulig ut fra gitte forutsetninger. Blir antallet utøvere som 
mangler støtte apparat større, så må kretsen ta opp 
spørsmålet på nytt.  
 
 

 

10 
Neste styremøte:  
Torsdag 10. januar kl 1830-2100, Varden Hernes.  
 

  

 

  

Dato: 04.12.2018 

Ola Alme  


