
Styremøte HSSK 

Torsdag 30. august 2018 kl. 18.30 – 21.30 

Klubbhuset til Hernes IL, Varden 

 

 

Agenda: 

 
1. Kommentarer til referat fra siste styremøte. 
2. Status kretssamlinger og kollisjon med samling Mjøsski 
3. Status nasjonale renn og ansvarlige 
4. Kretsrenn kommende sesong - tilbakemelding fra klubbene på oppsatte datoer 
5. Aktivitetsplan og utdanningsansvarlig (se eget vedlegg fra NSSF)  
6. Status i klubbene 

a. Rent idrettslag 
b. Rekruttering og skiskytterskoler 

7. Status teamet (Espen eller Rune) inkludert økonomi 
8. Videreføring av diskusjoner om teamet og knytninger/føringer fra kretsstyret 
9. Neste møte 
10. Eventuelt 

 

Beslutninger på møtet: 

 

Agenda 

pkt 

Beslutning Ansvarlig Frist 

1 Ingen kommentarer   

2 Jentesamling og samling på Veldre. Kari var ikke 

tilstede, så status på disse var ukjent. Begynner å bli for 

seint i forhold til å få sendt ut info Må sjekkes opp.  

Einar ASAP 

2 Trysilsamling. Kolliderer med YSI samling (som ble 

flyttet) og klubbsamling Mjøsski. 

 

Hvis gjennomføring så bør det være et eller annet 

arrangement på kvelden (sosialt/informasjon). Eks 

smørekurs, våpenstell, e.l. 

 

Det må sjekkes interesse for denne samlingen og meldes 

tilbake til Einar. Ved liten interesse gjennomføres ikke 

samlingen 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlige i 

hver klubb 

 

 

 

 

 

 

 

ASAP 

3 Noe usikkerhet rundt utøvere som går på Tynset vgs og 

om disse skal delta i sammen med de øvrige fra kretsen? 

 

Eller er alt under kontroll, mulig det blir noe reisevei til 

NC i Orkdal grunnet mangel på overnatting i nærområdet 

Anne Dorte  

4 Sørskogbygda og Hernes arrangerer felles rennhelg. Stor-

Elvdal tar på seg renn den 16/17 mars. Dette inngår i 

Gjermundshauggruppen Cup. 

 

Se ny terminliste under. Endringene er markert med gult 

 

  



Hernes skal også vurdere om kveldsrenn eller 

klubbmesterskap kan våre åpne som sonerenn og inngå i 

Gjermundshauggruppen Cup 

5 Styret klarer ikke å finne utdanningsansvarlige. Dette 

rapporteres til NSSF 

Einar  ASAP 

5 Det lages forslag til utviklings/utdanningsplan og denne 

sendes til NSSF 

Einar ASAP 

6,7,8,10 Ble ikke diskutert da møtetiden ikke strakk til   

9 Neste styremøte er 4.10.2018 kl. 18:00 på Varden   

 

 

 

 

 

 

 

Terminliste kommende sesong: 

 

Dato Arrangør Øvelse TD 

02. des ILT Sprint (sonerenn) Tormod Pedersen (Mjøsski) 

sammen med Sidsel Moholdt 

19. - 20. jan Mjøsski KM Sprint  

KM Fellesstart  

Einar og Hilde Floden 

2. - 3. mars Hernes og 

Sørskogbygda 

Supersprint 

KM Normal 

Heidi Hjemli 

16. - 17. mars Stor-Elvdal ?? 

Klubben kan selv 

bestemme 

øvelsene 

Her mangler vi foreløpig TD 

 

 

 

 

 

 

 


