
Styremøte Hedmark Skiskytterkrets 28.11.16 
 
 
Sted: Elverum Tekniske verksted, 1830-2100 
Tilstede: Einar Floden, Bill Ove Bjørsland, Arne Fedreheim, Tor Solbakken, Ola Alme, Eva Rygg, Bente 
Bredalen, Espen Olsen.  
 
 
1) Godkjenning møtereferat.  
Ok.  
 
2) Gjennomgang av status åpne saker fra tidligere møter 
 
Kretsen har følgende behov for sponsing: 
 
Hedmarks-cup:  
Premier, bannere, ett sett med gule og blå numre m sponsor.  
Kaller det da AF-cup e.l. m sponsorprofilering på ledertrøyer.  
Eidsiva for rekruttering/breddeidrett.  
 
Kretssamlinger:  
Sponse med midler. Lønne trenere, få med egenandeler for utøvere mm.   
 
Ola sjekker ut muligheter før Hedmarkscup starter.   
 
 
3) Oppsummering fra kretsledermøtet på Natrudstilen 11.11 
Stikkord fra møtet:  
 
Rent Idrettslag: 
Fokus på doping og rent idrettslag. Gjennomgang på hva Rent Idrettslag innebærer. Krav fra 
Skiskytterforbundet om at alle skiskytterklubber skal være klassifisert som Rent Idrettslag innen 
2018.  
 
Lisensiering av anlegg: 
Gjennomgang av lisensiering av anlegg. C-lisens fordrer minimum 30 skiver. Gjør søkeprosess til NC 
enklere, da prosessen er unnagjort på forhånd. (Parkering, skiver, overnatting mm).  
Natrudstilen og Veldre er gradert til B.  
Det jobbes med kravliste for å gjøre det enklere å gå gjennom prosessen.  
 
Status utdanning i skiskyting:  
Gjennomang av ny utviklingstrapp/trenerutdanning, skiskytterskole. Er i dag kommet en god del på 
plass. Samkjørt i forhold til den gamle skiskytterskolen.  
3 hefter. Ett for utøver, ett for trener og ett for foreldre.  
Siste kullet med trener 3 utdanning er gjennomført. I framtida blir det andre krav til trenerutdanning 
(Kun 2 trinn).  
 
Møtevirksomhet på høyere nivå: 
Tidligere kretsting og utvidet ledermøte annethvert år.  
Kretstinget blir utvidet 2017, jentekontakter, kretsutviklere og klubber. 5.-7. mai. 
 
Viktige datoer:  



 17. januar: Utlysning av turne «Spenning i sikte», på Skiskyting.no 

 Første og femtende mars frist for Norges Cup-lister. 

 Ole Einar Bjørndal-fondet: Kan søke om å få våpen. Trolig frist i april.  

 Oslo-Akershus, Hedmark og Oppland 2017. Her bør ALLE skiskytterklubber i Hedmark søke i 
år!!  

 Følg med på Skisyting.no. 

 Første desember er søknadsfrist på startnummer hos DnB.  

 Innrapportering 2. januar 2017 på skiskytterskole. Rapporteres til kretsutvikler Bill Ove 
Bjørsland, samt Roar Nilsen og Kjetil Reistad.  

 Ny lovnorm på gang. Mindre justeringer, men behandles på tinget til våren. Her må klubbene 
også oppdatere sitt regelverk i hht ny lovnorm.  
 

 
4) Status innmelding EQ timing. 

Sørskogbygda har fått ordnet innmelding av renn.  
Mjøs-ski har ikke lagt inn, LM er heller ikke lagt inn, men det jobbes med saken for å få det raskt 
inn.  
Hernes er lagt inn.  
 

5) Hedmarkscupen kommende sesong, ansvarlig 
Stor-Elvdal styrer Hedmarks-cup.  
 

6) Status fra klubbene: 
i) Fritt idrettslag: Sørskogbygda klare, ellers ingen endringer, overlatt ansvaret til 

hovedlagene. 
ii) Tilbakemeldinger fra deltagere Young-star Innlandet:  

Greit opplegg etter de erfaringene man har.  
Gjennomført skytetester gjennom samlingene. Bedre resultater.  
Gjennomføres neste år også.  

iii) Skiskytterskoler 
Ingen har gjennomført dette i år, basert på tilbakemeldingene fra klubbene som var 
representert. Kretsen påpeker viktigheten for rekrutteringen at dette gjøres.  

iv) Innmeldinger til forbundet 
 
 

7) Status Teamet 

 Økonomi under kontroll. Utgifter tilpasses inntekter. 

 2 stk har sluttet i Teamet. 

 Klær er i orden. Sendes til trykking denne uka.  

 6 samlinger a 4 dager.  

 1 vintersamling i vinterferien i stedet for desember. 

 Jobber med å synes. Bla.a. side på fb.   
 
8) Rekruttering 
Gjøre ting enklere for klubbene: 
Ble drøftet:  
Lage standard opplegg på hva en skal gjøre i rekrutteringssammenheng? 
Lage rekrutteringsutvalg med representanter fra klubbene i kretsen.  
 
Flere renn: 



Ble diskutert hva som kan gjøres for å bedre situasjonen med tanke på å få flere renn for de 
yngre/opp tom 16. Stikkord fra diskusjonen 
Det beste alternativet er å starte sesongen tidligere, da det er lettest å få det til uten kollisjoner med 
andre arrangement. Mange trener mye av året. Det er mer motiverende å ha renn fordelt over en 
større del av året.   
Må gå for å lage enkle arrangement med lav terskel for arrangør og utøver.  
Snakkes om dugnad mellom klubber for å arrangere renn på de arenaene som kan ha renn.  
 
KG-Larsen Rekruttvåpen: 
Nytt tilbud på skiskyttermarkedet ila kort tid. 
 
9) Evtentuellt 
 
Klubbene kan søke om midler til rulleskianlegg. Frist i disse dager. Se forbundets nettsider  
 
En annen viktig sak:  
Har vært et møte som Hedmark fylkeskommune tok initiativ til. Målsetting: Fordeling av midler til 
anlegg. NØ har i dag mye av det de trenger. Det er et felles ønske om et anlegg i området Hamar-
Elverum.  
Utover dette ønske om nærmiljøanlegg. Rulleskitraseer i samarbeid med SVV. Slik at utøvere kan 
komme seg til/fra anlegg på rulleski/sykkel.  
Sendes ut en invitasjon til klubber i området Hamar, Ringsaker, Elverum, Løten. Blir avviklet 12. 
januar. Fylkeshuset Hamar, eller idrettens hus. Målsetting:  
Få klubbene til å samarbeide for å kanalisere midler i riktig retning.  
Nærmiljøanlegg er svært interessant. Små anlegg som er realistiske å drifte. Gjerne i tilknytning til 
skoler og/eller idrettsanlegg.  
 
Bente Bredalen:  
EQ-timing: Emit-brikkker med nummer lavere enn 3.400.000 må skiftes ut pga dårlig 
driftssikkerhet/vanntetthet ila 2016. 25% rabatt på nye brikker.  
 
Ansvarlige Norges Cup Geilo:  
Si fra i god tid dersom man ikke kan delta/det blir endringer i programmet som gjør at andre må ta 
over ansvar.   
 
Behov for trenere og kurs: 
En forespørsel. Er det aktuelt å holde kurs med bare en interessert? 
Einar sjekker med forbundet vedr evt nytt kurs/godkjennelse på ny ordning.  
 
Mer markedsføring av kretsen: 
Lage egen facebook side for kretsen? 
Bør ha en i hver klubb som er med som administrator.  
Ble ikke tat noen avgjørelse om å sette i gang. Men diskutert en løsning der deltagere fra ulike 
klubber får ansvar for rekruttering, og i tillegg ansvar for fb-side.  
 
10) Neste møte 
16. januar kl. 1830. Elverum Tekniske Verksted. 
 
 
 
  
  


