Hedmark Skiskytterkrets
Møtereferat-Styremøte

Informasjon
Møte type:

Styremøte

Møte nr:

01-2019

Møte dato / tid:

10.01.19, kl 1830-2100

Sted:

Varden Hernes

Referent:

Ola Alme

Mob.tlf:

918 65 500

Deltagere
Tilstede:
Bente Bredalen
Einar Floden
Ola Alme
Anne Dorte Carlson
Espen Olsen
Jon Olav Sundli
Åse Stensrud

Klubb:
Åsnes Skiskytterlag
Trysilgutten IL
Hernes IL, Ski/skiskyting
Trysilgutten IL
Mjøsski
Stor Elvdal
Hernes IL, Ski/skiskyting

Saker
Nr

1

Tekst:

Ansvar:

Forrige styremøtereferat
Godkjent uten merknad.
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Utdanningsansvarlig for kretsen.
Styret lager en avtale med den som skal være utdanningsansvarlig.
Utdanningsansvarlig får ansvar for å initiere og gjennomføre:
A. 3 kurs, med disse som forslag:
1. Instruktør for skiskytterskole
2. T1
3. TD1
B. Rekrutteringsarbeid i sammenheng med kursing. Et
utgangspunkt er sørge for at alle klubber gjennomfører 2
treninger/år der interesserte får en presentasjon av idretten, og
får prøve seg på skytebanen, og med ski. Ellers bør det jobbes
videre med idèer og virksomhet rundt rekrutteringsarbeid for å
gjøre dette så effektivt som mulig.
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C. Gjennomføring av 3 stk krets-samlinger
1. To barmarks-samlinger, helst med en attraktiv utøver som
trekkplaster
2. En snøsamling
3. Hovedrennssamling
Delta som trener under samlinger
Støtte klubbene i rapportering og andre oppgaver
Vil kreve tett dialog med styret.

Det er anslått at en funksjon som skissert over vil ha en kostnad på ca
50.000,- per år inkludert reiseutgifter.
For å kunne etablere en ordning med utdanningsansvarlig i kretsen, så
må Hedmark skiskytterkrets i utgangspunktet tilføres disse pengene
utenfra.
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Budsjett til kretsting:
Inntekter:
1. Fylkeskommunale midler 67.000
2. Skiskytterforbundet: 35.000
3. Sponsor, Gjermundshauggruppen: 60.000
4. Økt kretskontigent kan være en mulig ny inntektskilde.
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De stor kostnadspostene kretsen i dag har er:
1. Reiseleder nasjonale renn
2. Samlinger
Om man skal kutte på kostnader for kretsen kan det være aktuelt å øke
kostnader til utøvere for samlinger. Dette er i utgangspunktet ikke
ønskelig.
Man kan strupe ned budsjett til reiseleder.
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Kretsteam og samordning med skiskytterkrets:
Team Woodcon ligger i dag under Hedmark skiskytterkrets. Team
Woodcon har jobbet hardt i 2 år for å oppnå resultater, og har langt på
vei lyktes. Kretsstyret ser imidlertid at det er behov for en tettere
samordning mellom krets og team.
For å starte denne prosessen gjennomføres et møte mellom krets og
teamet i uke 4. Ola, Roar, Anne Dorte, Espen/andre deltar.
De mest framtredende sakene som ønskes belyst er:
A. Avklaringer rundt avvikling av NC-cup.
Det er i dag er det utøvere i egen krets som ikke har fått tilgang til krets
teamet/Team Woodcon.
Hvordan kan dette håndteres for at flest mulig, helst alle som
ønsker(?), kan komme med på kretsteamet, og få ta del i hele eller
deler av programmet. De aller fleste i videregående alder har et team
de kobles til. Men det er f.eks. noen som velger andre utdanningsløp
en tradisjonelle teoretiske. De kan da falle utenom, og stå uten
mulighet til å delta på et team. Men dette vil nok aldri bli mange
utøvere.
Teamet er helt 100% avhengig av sponsorer for å kunne opprettholde
aktivitet. Sponsorer krever resultater for å bli med og yte. Kretsteamet
er derfor avhengig av en solid stamme utøvere med så stort potensiale
for resultater som mulig.
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Kan det være en mulighet at Team Woodcon sørger for en solid
stamme med utøvere som har potensiale til å gi gode resultater, og at
det gis mulighet til at utøvere som kanskje ikke har resultater å vise til
får en mulighet til å bli med på hele eller deler av programmet til
teamet?
Andre muligheter?
B. Aktuelt for team-sponsor å bli med og sponse kretsrenn?
Er det mulig at hovedsponsor for teamet blir med og sponser kretsrenn,
og at dette kobles sammen til en pakke, slik at Woodcon står bak både
teamet, og kretsrennenne?
Dette må sees i sammenheng med sponsor-bidragene som
Gjermundshauggruppen har stilt opp med de siste 3 årene.
Det ideelle ville være om både Woodcon, og Gjermundshauggruppen
ble med som sponsorer videre.
Alle avtaler går ut etter sesongen 2018-2019, og må etableres på nytt.
C. Hva finnes av info/statutter for Woodcon?
Det er behov fra kretsens side å få innblikk i bl.a:
1. Inntakskrav. 17-åringer med NC-poeng får plass første året.
Få junior og senior løpere i dag. Og det er få 14, 15 og 16
åringer som kommer opp.
2. Budsjett
3. Regelverk ellers
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D. Skal teamet organisere overnatting under NC-cup? Kan
være en fordel.
Utøvere fra andre kretser som er med i Team Woodcon får i stor grad
hjelp fra sine egne kretser.
Men det er mye arbeid med å tilrettelegge overnatting osv i forbindelse
med NC-cup. Det er en stor fordel om kretsstyret og teamet kan
samordne seg her. Det ser også ut til å være en fordel om Snow-Team
Trysil kan bli med i dette samarbeidet. Slik at de som har utøvere i
kretsen er best mulig samordnet. Kan det være en idè at kretsteamet
tar seg av organisering av overnatting til NC-renn?
I tillegg vil det kunne være utøvere som går på videregående skoler, og
tilhører andre team.
E. Woodcon sine forventninger til styret:
Må få avklart hva slags rammer som blir lagt rundt teamet i form av
grenser.
F. Ønske om at Team Woodcon deltar på 1 kretssamling
Det er uten tvil motiverende for yngre utøvere å se utøvere som er på
kretsteamet, og få være med disse på aktivitet. Dette kan nok også
delvis sees i sammenheng med rekruttering. Det bør derfor være en
målsetting at Team Woodcon deltar på minimum en kretssamling i året.
Om Team Woodcon ser andre muligheter for å bidra til framtidsvisjoner
og rekruttering med sin virksomhet, så er dette positivt.
G. Det er videre behov for at krets-styret til enhver tid har
oversikt over følgende i kretsteamet:
 Inntakskriterier
 Økonomi med rapportering
 Hvem er ansvarlige
 Hvem er trenere
 Hvem er utøvere
 Hvem er sponsorer
 Treningsopplegg
 Hvor mange utøvere ser teamet for seg at det er mulig å ha/år?
(15 stk med dagens trener-ressurser, som igjen er avhengig av
økonomi)
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Dokumenter som må oppdateres som følge av punktene over, både
org. plan og langtidsplan.
Venter med dette til vi har fått vedtatt samspill mellom Woodcon.
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Frist:

Ole/
Anen
Dorte

Uke 4

Anen
Dorte

Så fort
som mulig

Ola
setter
opp
instruks
tul
arrangør
er.

Utført før
kretsrenn
på Veldre
19. og 20.
januar.

Aktivitetskalender sesongen 2019/20, spesielt oppsett av datoer
for kretssamlinger.
Samlinger:
Man legger opp til at 2 barmarks samlinger og en snøsamling for alle i
kretsen.
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Forslag til to barmarks-samlinger med en attraktiv utøver som
trekkplaster.
7.-8. september
26.-27. oktober
Snøsamling:
7.-8. desember. Legegs gjerne til Trysil, for avvikling av første
kretsrennet denne helga.
Hovedlandsrennssamling før neste års hovedrenn. (1 til 2 uker før)
Det er viktig å spikre en samling der Team Woodcon kan delta
sammen med resten av kretsens utøvere så tidlig som mulig.
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Reiseledere på Norges-cup renn
Anne Dorte tar NM i Orkdal
For renn i Østre Toten: Satser på foreldre til Ane Baugerød.
Eventuelt
Promotering av sponsor må bli bedre:
Klubbene pålegges å ta bilder, skrive litt om rennet, og å sende til 2
lokalaviser. Med dette får også klubben reklamert litt for seg sjøl.

8

I tillegg legger klubben som arrangerer ut bilder og litt tekst, på sin
facebook side. Sponsor skal være tydelig i det som legges ut i tekst, og
bilder av beachflagg, startnummer, start-/målseil.
Sendes kopi til kretsen. Bilde skal inkludere bilde av markering av
sponsor. (Vimpler, startnummer osv).
Er det aktuelt å finne sponsor av klær for felles profilering av kretsen?
Må i tillegg til sponsor av klær profilere hovedsponsor.

9

Neste styremøte:
7. februar kl. 1830-2100, Varden Hernes.
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Møtereferat-Styremøte
Hedmark skiskytterkrets
Dato: 22.01.2019
Ola Alme
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