Referat fra styremøte HSSK
Møtedato og klokkeslett
Møtested
Styremedlemmer tilstede:

20. oktober 2016, kl. 18:30-21:00
Elverum Tekniske verksted
Bente Bredalen
Einar Floden

Styremedlemmer ikke tilstede:

Ola Alme
Espen Olsen
Morten Eggen
Sørskogbygda (Trond Ole Myrvold)
Austmarka (Per Anders Holen)
Stor-Elvdal (John Olav Sundli
Trysilgutten (Anja Holmøy Aamold og Eva Rygg)
Vestre Trysil (Paul Halvdan Kristiansen)

Klubber representert:

Manglende klubber:

Andre deltakere på møtet:
Referent
Møtereferat skrevet dato:

Hernes
Mjøsski
Nordbygda/Løten
Rena
Sjusjøen
Åsnes
Bill Ove Bjørsland (kretsutvikler)
Tor Solbakken
Einar Floden
25. oktober 2016

Agenda med kommentarer til hver punkt:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentasjon av planer for nytt anlegg i Elverum v/Rolf og Lene
Kort status fra teamet
Kommentarer til referatet fra forrige møte
Status kretssamling november
Status fra klubbene:
a. Rekrutteringsarbeid
b. Rent Idrettslag
c. Behov for T1 og TD1 kurs
d. Innmelding av renn
6. Evt
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Informasjon/Beslutninger om hvert agendapunkt:
Da ikke flertallet av styrerepresentantene heller ikke denne gangen var til stede på møtet, var ikke
styret vedtaksfør i henhold til §10 (1) i loven til HSSK. Det ble derfor ikke fattet vedtak på dette
møtet, kun orientert om ulike saker.
1. Planer for nytt anlegg i Elverum
Lene Faraasen presenterte planene for nytt ski/skiskytteranlegg. Sammen med Rolf Storsveen
kunne hun fortelle følgende:
 Stort behov for nytt, større anlegg som også har rulletraseer og løypeprofiler som
tilfredsstiller nasjonale krav. Eksisterende anlegg skal videreføres som nærmiljøanlegg. I
tillegg sees dette på som svært ønskelig i forhold til satsingen til høgskolens
trenerutdannelse og eventuelle idrettslinjer ved Elverum vgs. Anlegget må ha
snøproduksjonsanlegg slik at det sikrer stabile skiforhold under vinteren.
 Det er etablert en forprosjektgruppe som tar sikte på å bli ferdige med sitt arbeid i løpet av
neste år.
 Planlagt areal er avsatt (reservert) i kommeplanene ut dette året. Regner med at dette
forlenges også neste år slik at forprosjektgruppen blir ferdige med sitt arbeid og kan levere
sin innstilling til videre arbeid
 Det er laget løypeplaner og arenaplaner. Gjenstår noe arbeid vdr. kartlegging av biotoper,
støysoner med mer.
 Gjenstår finansiering av etableringen
 Største utfordringer som gjenstår er å få på plass eier- og driftsavtaler med 6 skiklubber. Det
er ikke aktuelt at kommunen går inn på eiersiden eller driftssiden, slik at dette må ordnes
mellom klubbene.
 Har behov for at «alle» kommuniserer behov og fremdrift slik at det skapes positiv
etterspørsel slik at det kan settes mer fart i prosjektet.
2. Status teamet
Teamet har vært på to samlinger siden sist. Audun Svartedal har hatt teknikktrening Ellers går det
som vanlig, men litt treghet med å få på plass sponsoravtaler. Kjøpt inn lasertreningsutstyr, to
stk. Bedt kretsstyret om at utøvere fra andre kretser kan delta på kretsens opplegg i forbindelse
med nasjonale renn. Godkjent av kretsstyret under forutsetning av at eventuelle
overnattingskostnader som kretsen må dekke blir fakturert teamet (på lik linje med at de
faktureres klubbene) og at teamet står for eventuell viderefakturering til utøverne. I tillegg må
innskyting, utdeling av startnummer osv. skje kretsvis, dette i henhold til forbundets reglement.
3. Referat godkjent
4. Kretssamling i november:
Sliter med å få fatt i de som styrer arenaen for å få tidspunkter på standplassen. Ellers er det litt
over 40 utøvere som er påmeldt. Nok trenere (Silje Marie, Elin, Marianne Torgeir, Aleksander,
Hermann og Magnus,)
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5. Status klubbene:
a. Rekruttering:
Ingen skiskytterskoler blant de klubbene som var representert.
Sørskogbygda skal vurdere å gjøre noe sammen med Hernes
Austmarka har første kveld med nye utøvere i kveld og gjennomfører sikkerhetskurs med
disse
ILT har ingen planlagte rekrutteringstiltak da de ikke har våpen til nye utøvere
Stor-Elvdal: Går på det jevne med noen nye utøvere
Ingen informasjon fra de andre klubbene
b. Rent Idrettslag:
Sørskogbygda holder på med arbeidet
Stor-Elvdal, Austmarka og ILT har oversendt dette til hovedlaget da de mener at dette
bør gjennomføres for hele klubben og ikke bare skiskytterne.
Åsnes har ikke startet på dette, skal tas opp på neste styremøte
Ingen informasjon fra de andre klubbene
c. Behov for kurs:
Ingen har meldt behov for kurs. Kretsen vil likevel sette opp TD kurs og poengterer igjen
at klubbene er nødt til å finne ressurser til å delta på dette. Dersom det også kommer
ønsker om at kretsen skal arrangere T1 kurs, vil vi forsøke å få til dette.
d. Innmelding renn:
Pr. 25.10. er det ingen av kretsens renn som ligger i terminlista. Dersom det er klubber
som mener de har meldt inn rennene, bør de kontakte forbundet og sjekke hvorfor
rennet ikke er lagt ut ennå. Fristen for innmelding til EQ timing var 15. september,
http://www.skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/tidsfrister_arrangemente
r/
6. Evt.
Det ble informert om at ILT sliter med å arrangere kretsrenn i år da de ikke har tidtakeranlegg
som fungerer. Etter styremøtet ble det endelig besluttet at rennet avlyses da det ikke er mulig å
få en god nok tidtaking til å arrangere et såpass stort renn,
Oppfølgingspunkter:
Ingen fra dette referatet.
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