
 
 

Referat høstmøte 12.10.2016 

Sted: Sole Hotell, Noresund 
Kl. 18.00 – kl. 20.15 
Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK , Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, 
 Drammen Strong, Simostranda IL, Geilo IL 
Ikke tilstede: Gol IL, Hemsedal IL, IL Bevern, 
 

1.Saker utsatt fra vårmøtet. 

a.Kretssamlinger 13-16 år 

Gjennomgang av samlingsplan og gjennomførte samlinger. Alle planlagte samlinger er gjennomført 

og det rapporteres om god deltagelse på årets samlinger. 

 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
b.Jenteprosjektet 

Gjennomgang av samlingsplan og gjennomførte samlinger. Det har vært en ren jentesamling på Ål 

med 20 deltakere. Det skal være en jentesamling på Ål i desember.  

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

c. Vester i Sparebank 1-cup 

Styret foreslår at vester for leder sammenlagt i Sparebank 1-cup og beste skytter, henholdsvis gul og 

rosa, videreføres i sesongen 2016/2017, men kun for årsklassene 15 og 16 år. Regelverk for 

skytekonkurransen settes opp av styret og sendes til klubbene. 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

 

 



2. Terminlisten Sparebank 1-cup sesongen 2016/17 

 

Gjennomgang av styrets forslag til terminliste.  

 

Dato Sted Øvelse Arrangør TD 

26-27 november Geilo 26: Sprint Geilo NSSF 

    27: Fellesstart     

17-18 desember Simostranda 17: Normal Simostranda Ål, Bødalen, Strong 

    18: Sprint     

14-15 januar Svene 14: KM Normal Svene, Bever'n Hønefoss, Lier 

    15: KM Stafett     

18-19 februar Hønefoss 18: Normal Hønefoss, Lier Svene, Bever'n 

    19: Sprint     

18-19 mars Ål 18: KM Sprint Ål, Bødalen, Strong Geilo 

    19: KM Fellesstart     

 

 

Anmerkninger til terminlisten: 

• Bendit-arrangement for alpint på Ål helgen 18-19 mars vil kunne gi knapphet på 

overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet til Liatoppen, men det er stor kapasitet i Øvre 

Hallingdal 

• Rennet på Ål i mars kolliderer med World Cup i Holmenkollen hvor Simostranda IL har 

dugnad. 

• Geilo IL trenger flere funksjonærer til sitt arrangement i november og frir til de andre 

klubbene i BSSK om å hjelpe til.   

 
Konklusjon i møte: 
Terminliste for Sparebank 1 Cup fastsettes som foreslått. 
 

3. Lagleder Norges Cup 

Laglederansvaret for BSSK under Norges Cup er fordelt mellom personer fra ulike klubber i kretsen. 

Navnelisten over lagledere for de ulike rennene ble presentert. 

Styret i BSSK har utarbeidet en veileder for arbeidsoppgavene for lagleder BSSK. Veilederen ble 

gjennomgått og sendes klubbene i etterkant av møtet.  Lagledere vil dessuten få en oversikt over 

kretsens jr- og sr-løpere 

Konklusjon i møte: 
Fordelingen av laglederansvaret og veilederen ble tatt til etterretning.  

 



4. Orienteringssaker 

 

a.Fordeling av midler til team 

I henhold til vedtak på kretstinget var det 150.000 kroner til fordeling. Styret mottok 2 søknader. 

Midlene ble fordelt med henholdsvis 96.500 til Team Skiguard Buskerud og 53.500 til Team 

Kongsberg. 2/3 av beløpet utbetales i forkant av sesongen, mens 1/3 utbetales i etterkant av 

sesongen etter rapportering fra teamene.  

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 

b.Åpen junior- og senior-samling 

Åpen samling for kretsens juniorer og seniorer arrangeres i Holmenkollen helgen 21. – 23. oktober. 

Det er 25 påmeldte løpere til samlingen. Det arrangeres foredrag i mental trening i løpet av 

samlingen. Kretsens klubbtrenere og andre interesserte i kretsen inviteres til å delta på foredraget. 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 

c.”Rent idrettslag” 

Forbundstinget i Stavanger i 27-29 mai 2016 vedtok at alle skiskytterklubber skal være rent idrettslag. 

Gjøres på http://www.rentidrettslag.no/. Styret oppfordrer de klubbene som ikke allerede er 

registrert, om å gjøre det ganske snart. 

Konklusjon i møte: 

Oppfordringen tas til etterretning. 

d.Kursplan høsten 2016 

• Trener 2 kurs (kun skytedelen) på Svene lørdag 15 og søndag 16. Instruktør Jon Kristian 

Svaland. Det er plass til flere 

• TD1-kurs på Hønefoss (Hovsmarka) tirsdag 1 og tirsdag 8 november.  Instruktør Knut Aas 

• TD1-kurs på Ål (Frivillighetsentralen) mandag 31. oktober og onsdag 2 november. Instruktør 

Tore Bøygard 

• Trenerforum på Svene mandag 7. november. Innledning ved Torgeir Skrede og instruksjon 

ved Pål Gunnar Mikkelsplass 

• Forbundet inviterer til trenerforum torsdag 13 oktober på Svene. 

 

e.Arbeidsgruppe satsing eldre jr./sr 

Det forrige styret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Sigrid Groven, Arild Heldal, Torgeir Skrede 

og Sverre Tjøntveit. 



Arbeidsgruppen har hatt to møter.  Kretsleder deltok på det andre. Arbeidsgruppen er enig om at en 

satsing må være i tråd med kretsens sportslige plan, dvs et spisset høyt ambisjonsnivå, det krever 

mye penger – som vi ikke har pr i dag. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid. 

 

f.Showrenn i Drammen juni 2017 

Jens Vig orienterte kort om forberedelsene til rulleskiskyterenn som planlegges i Drammen fredag 16 

og lørdag 17 juni 2017. 

 

5. Eventuelt 

 

Utøverutvalg – forslag om å danne et utøverutvalg for å sikre at de aktives interesser og ønsker blir 

ivaretatt 

Rekruttering – Det er viktig at klubbene har fokus på dette ved gjennomføring av skiskytterskoler mm 

Våpensikkerhet på samlinger – Det ble diskutert flere løsninger for å sikre at vi ivaretar 

våpensikkerhet på samlinger. 

Referat fra styremøter – Det ble tatt opp at referater fra styremøtene ikke lenger legges ut på 

hjemmesiden. Styret skal ta opp igjen dette og videreføre tidligere praksis.  

  


