
Styremøte Hedmark Skiskytterkrets 30.01.17 

Avholdt på Elverum Tekniske Verksted kl. 1830-2100 
 
 

Tilstede:  
Tilstede: Tor Solbakken, Bill Ove Bjørsland, Eva Rygg, Jon Olav Sundli, Espen Olsen, Einar Floden, 
Morten Eggen, Bente Bredalen.  
 
Saksliste:  

1) Godkjenning av forrige referat. 
Ok 
 
Oppfølging av åpne saker. 
Gjermundshauggruppen stiller med 60.000,-/ år i 3 år. Totalt 180.000,-. Sponsor skal 
markedsføres i det som fram til i dag har hatt betegnelsen Hedmarks-cup i skiskyting. Denne 
cupen er kjøpt av Gjermundshauggruppen for 3 år, og heter fra og med sesongen 2017 tom 2019 
«Gjermundshauggruppen-cup». Sponsormidler som ikke brukes til premiering og markedsføring i 
Gjermundshauggruppen-cup skal jfr avtale med sponsor i første rekke benyttes til rekruttering i 
kretsen. Sponsoravtalen krever at Hedmark skiskytterkrets oppretter en offentlig facebook-side. 
Avtalen med Gjermundshauggruppen krever at logo legges ut på fb.  
Tor Solbakken tar saken med Hågen Solbakken for å lage en side for kretsen som er offentlig, og 
en side for utøvere/foreldre til administrasjon i rennsammenheng.  
 
Kretsen er fortsatt åpen for flere sponsorer. Tenker da å benytte slike midler til:  

 Kretssamlinger. 

 Rekruttering. 

 Støtteapparat for utøvere.  
 

2) Forslag til ny lov 
Synspunkter på denne?  
Gjeldende lov er endret med å sette inn nye lovnormer. Uten spesielle endringer.  
Einar sender ut forslag til ny lov.  
Kretsens medlemmer inviteres til å komme med kommentarer innen 14. februar.  
 
3) Oppdatering av organisasjonsplanen-rekrutteringsgruppe (hensikt, deltagere og leder) 
Organisasjonsplanen ligger på kretsens hjemmesider under Styrende dokumenter.  
Frist til 14. februar med å komme med tilbakemeldinger på organisasjonsplan. Rekruttering skal være 
en del av organisasjonsplanen.  
Det er svært viktig å få tilbakemeldinger på hvordan kretsen skal utforme opplegg for videre 
rekruttering. Under styremøtet ble det diskutert mulige vinklinger på et rekrutteringsopplegg, som er 
referert i korte trekk under:  

1. Det etableres en gruppe fra hver aktive klubb som deltar i en slik rekrutteringsgruppe.  
2. Et alternativ for gjennomføring av rekruttering er å bidra med en pengesum til hver klubb, 

med et krav om gjennomføring.  
3. Arrangere «sentral skiskytterskole». Mulig å gjennomføre en felles dag etterpå for å 

informere foreldre og nye utøvere.  
4. Trenerutdanning må følge rekruttering. Må kreve at foreldre stiller opp fra dag 1. Stille 

spørsmål om hvem som ønsker å stille som trener.  
5. Kretsen arrangerer trener-1 kurs.  



6. Spenning i sikte skal opp å gå igjen i år. Klubber må søke om å få bli med på dette opplegget. 
Blir da Sørskogbygda og Hernes som må stille fra dette distriktet. En meget god anledning vil 
være Elverumsdagene/Jakt- og Fiskedagene. 

 
Hver klubb får ansvar for å finne en person som er rekrutteringsansvarlig i hver klubb.  
Melder inn navn, mailadresse og mobilnummer. Til Einar Floden på mail: einar.floden@apotek1.no 
 
 

4. Budsjett 
a. Oppgraderinger av komm. Utstyr:  

Trenger 6 nye komplette radioer med antenner, øremusling og mikrofon.  
Må ha jaktkanaler, og subkanaler for å ha muligheten til å begrense ekstern støy. 
Andre kanaler inkluderes hvis ikke ekstra kostnad.  

 
b. Felles overnattinger på nasjonale renn: 

Hvem betaler fellesregninger? Alle betaler for seg ved avreise.  
 

c. Godtgjørelse til reiseleder: 
Dette er mye jobb, og godtgjørelse må få på plass. Kretsen går for en slik 
organisering:   
Kretsen går for å dekke kostnadene til den som er hovedansvarlig. Dette er svært 
viktig for å få gjennomført arbeid med reiseledelse på en ordentlig måte. Tar 
utgangspunkt i en total kostnad på 60.000,- Dette fordeles med 50% på kretsen, og 
50% som fordeles på klubbene med fordelingsnøkkel basert på antall utøvere som 
stiller fra hver klubb. Einar setter opp fordelingsnøkkel. NB! Det forventes at 
klubbene ikke fakturerer dette tilbake til utøvere!  

 
d. Sponsorinntekter: 

Ola sender oversikt over kostnader til sponsorrelaterte forhold til Einar. 
 

 
4) Saker til behandling. 

Ingen spesielle 
 

5) Forslag til saker som bør behandles i kretstinget: 
1. Ta opp saken med at premiering skal utgjøre 50% av startkontingent ved KM-renn. Dette er 

viktig for å bidra til motivasjon hos alle utøvere. Husk at den enkelte klubb kan ta seg betalt 
for KM-medaljer.  

2. Skal teamet ha et ansvar for utøvere som ikke kommer seg inn på f.eks. NTG og tilsvarende? 
 
6) Samarbeide med Skikrets, Skiforbund og skiskytterforbund om prosjekt for syns- og 

bevegelseshemmede: 
Sommerskiskole på Savalen. Noen utøvere har bidratt som ledsagere.  
Har foregått i 2 år. Skikrets og forbundet har gått inn med midler.  
Skiskytterkretsen er pålagt å ha en oversikt over funksjonshemmede i kretsen, og er forpliktet til 
å legge til rette for at funksjonshemmede kan delta på renn i kretsen.  
 
Det er en målsetting at kretsen rekrutterer fysisk funksjonshemmede. Virkemidler:  
1. Samlinger på kretsnivå. 
2. Bevisstgjøre klubbene. 
3. Målet er å etablere et prosjekt for ski- og skiskytterkrets.  
4. Hvordan finner man disse utøverne.  



5. Oppstart med regional samling, der både foreldre, utøvere og mulige ledsagere fra 
tilknyttede klubber.  

6. Videre målsetting er at klubbene etablerer aktivitet og opparbeider seg kompetanse.  
7. Laget årsplan, der sommerskiskole på Savalen er starten.  
8. Satser på å ansette 50% prosjektleder for å kjøre dette prosjektet i 3 år. Mal på landsbasis.  
 
Må etableres løsninger for funksjonshemmede i alle renn, slik at de kan melde seg på i FH-klasse.  
Einar tar dette videre med relevante personer.  

 
7) Status fra klubbene: 

Ikke tatt opp pga få klubber representert.  
 

8) Rent Idrettslag: 
Alle klubber skal være rene innen 2018. Rene utøvere. Rent idrettslag.  
Sørskogbygda er sertifisert som rent idrettslag.  
Forbundet kan bidra med kursing i det enkelte idrettslag.  
 

9) Eventuelt:  
Premiering KM:  
Det er et krav om at premiering av utøvere skal utgjøre 50 ved kretsrenn. Klubbene har mulighet 
til å ta ekstra betalt fra utøvere i startkontingent for å dekke KM-medaljer.  
 
Møte med skikrets, og skiskytterkrets som er avholdt i forhold til anlegg:  

1. Det må settes fart i anlegget i Elverum.  
2. Må etableres et rulleskianlegg i tilknytning til Hamar.  
3. Må etableres flere nærmiljøanlegg.  
4. Store anlegg utover dette støttes ikke av tippemidler osv.  
5. Det er snakk om å få inn planer i reguleringsfase snarest, da dette er en flaskehals.  

 
Norges Cup på Os:  

1. Rom er bestilt på Malmplassen.  
2. Mangler ansvarlig under rennet.  
3. Einar sørger for å spørre Mangset og Sørum.  

 
Tas opp neste møte:  
Fokus: Kretsting, og Team Natrudstilen:  
1. Gå gjennom teamavtale for Team Natrudstilen.  
2. Går gjennom hvordan styringsgruppe i teamet konstitueres. Slik det står nå heter det at 

teamet konstituerer seg sjøl.  
3. Klubbene er spesielt invitert til å komme med synspunkter på team-avtale. Dagens avtale 

sendes ut sammen med innkalling til neste styremøte i kretsen.  
4. Hvordan tenker vi rekruttering til styringsgruppe i teamet? 
5. Jentesatsing i teamet. 
6. Er det aktuelt å forsøke å få til samhandling med Snow-team Trysil? 
7. Alle 16-åringer i kretsen inviteres til samling med kretsen. 
8. Trenersituasjon.  
 
 
12. Neste møte:  
20.03.17 ELTV 
Kl. 1830 
 



Referent:  
Ola Alme 
 
 


