
Styremøte Hedmark Skiskytterkrets 20. april 2017 
 
 

Sted: Elverum Tekniske Verksted kl. 1830-2100 
 
Tilstede:  
Tor Solbakken, Bill Ove Bjørsland, Espen Olsen, Einar Floden, Bente Bredalen, Anja Holmøy Aamold, 
Hilde V. Floden, Ståle Kaveldiget, Trond Ole Myrvold, Ola Alme 
 
 
Saker som ble behandlet:  
 

1. Forrige møtereferat godkjent. 
 

2. Skiskytterting for Hedmark Skiskytterkrets 2017 fastsatt til mandag 08. mai, kl. 1900. 
Holder av tid til et kort styremøte fra 1800.  
Team Nartrudstilen har behov for å fastsette styringsgruppe for kommende år, før tinget holdes.  
Tor Solbakken får derfor fullmakt til å jobbe med ny styringsgruppe for Team Natrudstilen før 
den formelt kan godkjennes. Dette for å kunne behandle neste års «kull» med team-utøvere. 
Enstemmig vedtatt.  

 
Alle jobber med de enkelte klubbene for å få med flest mulig til tinget.  

 
3. Forslag til ny lov:  
Enstemmig godkjent. 

 
4. Forslag til ny organisasjonsplan:  
Godkjent med følgende korreksjoner/justeringer:  
A. Stor-Elvdal har miljøanlegg for skiskyting.  
B. 2.12: Rettes til: Fast sponsoravtale med Gjermundshauggruppen. 
C. 2.14 Reiseregning. HSSK dekker reiseutgifter etter Statens Regulativ. 50% av kostnadene 

tilbakeføres til klubbene. Det henstilles til klubbene om at dette IKKE viderefaktureres til 
utøvere.  

D. Kretsen mangler materialforvalter. Dette ble vedtatt i forhold til materialforvaltning:  
I. Bente og Ivar Bredalen får ansvar for alt utstyr som følger NC gruppa rundt. Sender 

ut mail og sjekker ut hvor sekunderingsklokka er. 
II. Ola Alme for sponsorutstyr, kretsmedaljer osv til kretsrenn.  

Materialforvaltere setter opp oversikt over materiell som tilhører kretsen til neste kretsmøte. Ola 
lager liste over gjenværende medaljer til krets.  

 
E. Kretsen trenger ny kretsutvikler og nytt sportslig utvalg (hvor kretsutvikler er leder): 

Flere navn ble nevnt under møtet, og konkrete Innspill på kandidater sendes Einar Floden 
innen 1. mai. Einar tar kontakt og sjekker ut med de enkelte som blir foreslått. Oppgaver: 
Bidra til kretsutvikling, herunder bedre rekruttering, og ha enda mer fokus på samlinger. 
Sportslig utvalg bistår jenteansvarlig i ulike oppgaver.  
Kretsutvikler er leder for sportslig utvalg, og får ansvar for å stille som bindeledd mellom 
styre og team Natrudstilen (Styrets representant i Team Natrudstilen).  

 
F. 2.4.7: Team Natrudstilen:  

Avhengig av økonomi vil det være en fordel om Teamet ikke stiller med forpliktelse i forhold 
til kostnader til trenerstøtte under NC og NM. Setningen om dette bør bort.  



Leder i styringsgruppe i Team Natrudstilen har møte og uttalerett i styret, men ikke 
stemmerett. 

 
5. Regnskap:  

Budsjett settes opp i forkant av ting. Regnskap del av kretsting.  
 

6. Årskontingent foreslås økt med kroner 500 på nedenstående summer:  
Ingen lisenspliktige utøvere: 1.000 
Inntil 5 lisenspliktige: 3.000 
Fra og med 6 lisenspliktige: 5.000 

 
7. Valg:  

Trond Ole Myrvold (valgkomite) setter i sving med å ta tak i valg/frasigelse av verv.  
 

8. Status rent Idrettslag:  
Mjøsski og Åsnes har behandlet saken i styret, og tar sikte på å ha gjennomført prosedyrer i 
løpet av året.  

 
9. Tor Solbakken orienterte fra Team Natrudstilen: 

Jamt 10 utøvere denne sesongen. 2 utøvere utenfra kretsen (Oppland/Troms).  
Kaj Johansen gir seg som trener til neste år.  
Styringsgruppe for neste år ikke fastsatt enda. Sesongen har gitt mindre resultater enn man 
hadde sett for seg. 
 
Videre rekruttering til teamet:  
Aldersgruppe 16 år liten i forhold til rekruttering inn. 3-4 stk er aktuelle, men noen kan 
muligens gå andre veier. Spørsmålet er da hva man gjør. En senior stiller høyst sannsynlig. 
Mulig 1 til.  
Det bør være et tilbud som dette i kretsen.  
Tar man inn flere utenfra mister man tilhørighet til Hedmark Skiskytterkrets.  
 
Utfordringer:  
16 åringer har i dag mange tilbud: Sirdal, Geilo, Lillehammer, Meråker, Trysil, Wang. 
Foreldreengasjementet er tilsvarende splittet. Gir kanskje reduserte muligheter til et 
kretsmiljø i Hedmark.  
 
Snowteam Trysil/Team Natrudstilen:  
Utfordrende å ha 2 små team i Hedmark, i stedet for å satse på ett. Styringsgruppe for 
teamene bør trolig ta tak i å utnytte felles ressurser, og samkjøre det som er mulig for 
framtida.  
 
Wang toppidrett Hamar:  
Folk som ikke kommer inn på NTG har Wang toppidrett på 2. plass. En stor fordel er at Wang 
toppidrett tillater at man representere et utenforstående team, som kretsteamet i Hedmark. 
Det kan absolutt være en god ide å jobbe for samarbeid/koordinering mellom Wang 
toppidrett og teamet. Krever innsats og evne til å se framover.  
Tor sier at det er vanskelig å få stablet et støtteapparat rundt Team Natrudstilen. Det kan 
være et alternativ å se mer mot Wang også for å finne en framtidig løsning her.  
 
I og med at Team Bardøla og Team Statkraft faller bort kan det gi et behov for et tilbud til 
flere utøvere som er ferdig m videregående/yngre junior.  
 



Totalt sett: Mulig at frafallet til krets-teamet er større enn rekrutteringa.  
 
Tor anbefaler et reiseutvalg å samle flest mulig på samme overnatting/bidra til et fellesskap i 
kretsen. Tenker da på krets-team og Snowteam og Wang (Wang godtar at utøvere går for 
krets). 
Må lages nye avtaler med utøvere. 4 stk som fortsetter. En fra Troms blir med, og en fra 
Oppland. Bør ha et team på minimum 10. Har muligens for få å rekruttere inn til å nå dette 
antallet.  

 
Økonomi i Team Natrudstilen:  
Kommer høyst sannsynlig ut med et overskudd i år også. Usikkerhet rundt en hovedsponsor. 
Dersom denne faller bort er det vil det skape en viss usikkerhet. Er diskutert å forhandle 
sponsoravtaler sjøl for å få inn enda mer ressurser/unngå tap til utenforstående som jobber 
mot sponsor.  
Det er tatt en vurdering på å engasjere flere klubber/geografiske områder i styringsgruppa. 
Dette for å gi mer eierforhold til Teamet for et større geografisk område, og mulig også noe 
mer muligheter for sponsorvirksomhet.  
 
Team Natrudstilen stiller et spørsmål: Det ligger kapital for ett år på konto. Dersom det blir 
redusert inngang på midler, er det da greit å bruke av oppspart kapital? 
Svaret fra styret er at det er greit å tære på kapital, så lenge man ikke bruker mer enn man 
har.  

 
10. Eventuelt  

Det tas en vurdering på om det er nødvendig med eget styremøte før kretstinget i 
forbindelse med Team Natrudstilen. 
 
Rennansvarlig bør også ha ansvar for å booke overnatting på NC-renn, HL osv. Dette for å rå 
med all koordinering. Må derfor sette på plass rennansvarlige så fort som mulig.  
 
Reiseansvarlig neste år. Lage liste over arrangement. Legger denne ut i facebook gruppe 
«Støtteapparat for HSSK» inviterer inn alle aktuelle utøvere. Etterlyser foreldre som kan ta på 
seg ansvar.  
 
Oppfordrer alle klubber, utøvere og foreldre til å legge ut info på klubbens åpne facebook-
side.  
 
Bente Bredalen og Espen Olsen tar ansvar for å organisere overnatting til NC/NM, og tar tak i 
dette så fort som mulig, for å være i forkant på bestillinger.  
 
Ivar Bredalen tar en uke med organisering av Mo i Rana. Er alene med ansvaret og alle 
utøvere. Forlag om å dekke noen utgifter for han. Styret enstemmig for dette.  

 
 

 
Referent: 
Ola Alme 
 
 
 


