
 
 

Referat høstmøte 28.10.2015 

Sted: Lampeland 
Kl. 18.30 – kl. 21.30 
Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK , Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, 
 Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo IL 
Ikke tilstede: Gol IL, Hemsedal IL 
Andre: Marian Lyngsaunet, NSSF 

1. Rapport fra kretssamlinger 13-16 sommer og høst. 
Orientering v/ Sigrid Groven 

Samlingsmål 

 Sosialt, miljøskapende, kontakt på tvers av klubber 

 Så mange som mulig så lenge som mulig 

 Sportslig utvikling: gode treningsøkter for alle 

 Rekruttere foreldre fra de yngre aldersgruppene 

 Orgegruppe der alle klubber inviteres med 

 Møte april  

 Legger grovplan med samlingshelger/ansvarlige personer/ definere arb.oppgaver 

 Dugnad- alle klubber med 

 Kontinuitet på orgesiden og trenersiden 

 Trenermøte mai 15, alle klubber representert 

 

Samlinger 

 02-00 årgangene: 4 samlinger: mai, august, september, oktober/november 

 03-årgangen: 3 samlinger: august, september, oktober 

 Jentene: en samling til i november 

 

Spørsmål til diskusjon/ tilbakemelding 

Ulik mix på alder/kjønn? 

For mange samlinger på høsten? 

Kostnader? Selvkost på overnatting+ mat. 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
Vedlegg 1: Oversikt over samlingsdøgn vår - høst 2015 

 



2. Presentasjon av jenteprosjektet.  
Orientering ved Marie Hov 

Hva er viktig for jenter som driver med skiskyting? 

NSSF 

 Fellesskap 

 Lagfølelse 

 Forutsigbarhet 

 Annerkjennelse 

 Rettferdighet 

 Bidrag – belønning 

 

BSSK jenteprosjektet 

 Helgesamlinger 

 Godt planlagte treningsøkter 

 Økter en har mest utbytte av å kjøre sammen 

 Plass til alle nivåer 

 Utvikle seg som utøver og person 

 Trene når en er på trening, sosial utenom 

 

4 punkter som er ekstra viktige: Forutsigbarhet - Fellesskap - Venner - Det sosiale rundt 

 

Jenteprosjektet skal være med å knytte bånd mellom løperene, på tvers av klubbene, gjennom 

trening og sosialt felleskap - Hvordan?  

 Skiveinndeling - Spre klubbene og de som er mest knytta sammen 

 Mobilfrie soner/tidspunkt  

 Holde gruppa mest mulig samlet utenom økt, men med rom for fri  

 Skape felles verdier og forståelse rundt trening 

 Sosiale aktiviteter på kvelden/mellom økter (eksempelvis lage gruppebilde) 

 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

Vedlegg 2: Presentasjon av jenteprosjektet 

3. Omfang av samlinger i BSSK, 13-16.  
Innledning v/ Knut Jarle Kleven 

Stikkord fra diskusjon: 

 God respons. Kommentar på økonomi ved overnatting på hotell, men ikke nødvendigvis 

negativt 

 Mange samlingshelger kan gjøre det vanskelig for klubbene å gjennomføre klubbsamling. 

Alternativ å sette opp faste helger som kan brukes til 13-16 samlinger. Målsetting er å spre 

på så få helger som mulig, men ikke sikkert at dette er mulig å gjennomføre i praksis. 

 Vi må huske på å ha en fleksibilitet i forhold til at dette arbeidet er basert på dugnad. 



 Passe samlingsnivå slik det er i dag. Viktig å holde samlinger på dette nivået. Starte 

samlingene slik at alle rekker fram uten å ta fri fra skolen. 

 November – snøsamling med klubbene. 

 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

4. Terminliste Sparebank 1-cup 2015-2016. 
Presentasjon ved Charlotte Fjeld Andersen 

DATO  ARRANGEMENT  ØVELSE  STED / ARRANGØR  TD 

28.-29. 

november  

SPAREBANK 1 CUP/ KM  Sprint  

Fellesstart KM 

Geilo il  NSSF  

19.-20. 

desember  

SPAREBANK 1 CUP Normal  

Sprint  

Simostranda il  

  

  

  

2.-3. januar  SPAREBANK 1 CUP/ KM KM Sprint  

KM Stafett  

Ål/ Drammen Strong/ 

Bødalen  

  

  

16.-17. 

januar 

SPAREBANK 1 CUP Normal 

Sprint 

Hønefoss/ Lier  

6.-7. 

februar 

SPAREBANK 1 CUP / KM  

  

KM Normal 

Fellesstart 

Svene / Bevern  

  

  

  

Hver arrangør må sørge for å få sitt arrangement registrert i EQ Timing. 

Diskusjon rundt åpningsrenn på Geilo, som både er Sparebank 1 Cup og Norges Cup. Denne helgen er 

det NC som prioriteres først. Foreldre/ klubber oppfordres til å tenke på om det er lurt å starte 

skiskytterkarrieren på dette rennet. 

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

5. Buskerud cup – innføring av trøyer. 
Innledning ved Charlotte Fjeld Andersen 

Det er kommet inn forslag på innføring av 2 typer trøyer i Sparebank 1 Cup, ledertrøye og trøye til 

beste skytter. Noe diskusjon rundt antall trøyer, typer trøye og fra hvilken årsklasse. 

Konklusjon i møte: 
Styret i BSSK utformer retningslinjer som prøves ut på sesongens Sparebank 1 Cup 

 

6. Renn/arrangement under VM? 
Innledning ved Marian Lyngsaunet, NSSF 

Styret i NSSF har vedtatt at det i region Øst skal være konkurransefrie helger i forbindelse med VM i 

Holmenkollen. Gjelder helgene 5.-6. mars og 12.-13. mars. 



Stikkord fra diskusjon: 

 Ål arrangerer åpent klubbmesterskap 8. mars. Alle er velkommen 

 Hønefoss ønsker å arrangere åpent klubbrenn 

 Simostranda kan låne bort stadion under VM-perioden 

 Klubbene i nedre del av fylket arrangerer tre renn/ VM karusell på kveldstid. 

 Under 13 år - testrenn en av dagene det ikke er renn i VM 

 HL – Samlingshelg 

 

Konklusjon i møte: 
Jens Vig og Sverre Tjøntveit er ansvarlige for å jobbe fram forslag til renn/ aktivitet i nedre del av 

fylket. 

Charlotte Fjeld Andersen og Eilev Sørbøen er ansvarlige for å jobbe fram forslag til renn/ aktivitet i 

øvre del av fylket. 

 

7. Orientering NSSF. 
Orientering ved Marian Lyngsaunet, bredde og rekrutteringssjef i NSSF 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 

Vedlegg 3: Presentasjon NSSF 

 

8. Omfang av kurs generelt i BSSK. /  
Innledning ved Anstein Skinnarland 

Gjennomførte/ oppførte kurs: 

 Trener 2-kurs (skytedel), Ål 6.-7. juni 2015. 16 deltakere. 

 Trener 2-kurs (skytedel), Simostranda 19.-20. september 2015. Avlyst pga. lav påmelding. 

 Mental trening, Drammen 5. oktober 2015. 12 deltakere. 

 TD 1-kurs, Drammen 29. okt. og 3. nov. Avlyst pga. lav påmelding. 

 

 Trener 3 og 4 og TD 2-kurs gjennomføres sentralt av forbundet. 

Diskusjon med hovedfokus på hvorfor det er så lav deltakelse og hvordan få informasjon som ut til 

klubbene og videre til potensielle kursdeltakere. 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

 



9. Fordeling av midler. 
Orientering ved Grete Blørstad 

Vedtak på kretstinget 5. mai 2015 om å bruke inntil 140.000 kroner til fordeling på team og skoler. 

5 søknader, på til sammen 285.000 kroner. 

Fordeling av midler: 

 NTG-Geilo: Søknad fra NTG-Geilo om støtte til teknikkprosjekt innvilges med 30.000 kroner. 

Søknad fra NTG-Geilo om støtte på 5000 kroner pr utøver fra Buskerud avslås. Begrunnelsen 

for avslaget er at BSSK ikke prioriterer søknader basert på tilskudd direkte til utøverne i 2015. 

 Sirdal Ski: Søknad fra Sirdal Ski om støtte til prosjekt på “basis styrke mot teknikk” innvilges 

med 30.000 kroner. 

 Team Kongsberg: Søknad fra Team Kongsberg om støtte til oppstart av teamet innvilges med 

35.000 kroner. Søknad fra Team Kongsberg om støtte på 4000 kroner pr utøver fra Buskerud 

avslås. Begrunnelsen for avslaget er at BSSK ikke prioriterer søknader basert på tilskudd 

direkte til utøverne i 2015. 

 Lier IL: Søknad fra Lier IL om støtte til kompetanseheving av juniortrenere i klubbene avslås. 

Begrunnelsen for avslaget er at dette er et tiltak som bør kunne gjennomføres uten ekstra 

kostnader gjennom eksempelvis samlinger til Team Skiguard Buskerud og Team Kongsberg, 

der klubbenes trenere inviteres til å delta på samlinger. 

 Rosthaug vgs.: Søknad fra Rosthaug vgs avslås med begrunnelse i at de utøverne som er på 

“skolelaget” til Rosthaug også er på Team Skiguard Buskerud og dermed har fått midler 

indirekte fra BSSK i 2015. 

 

Innspill fra klubbene på om dette er riktig bruk av penger. 

 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

10. Rapport fra Team SKIGUARD Buskerud  
Orientering ved Arild Heldal 

Stikkord:  

 Inngått intensjonsavtale med NSSF. 

 Teamet består av 8 utøvere som går på Rosthaug vgs + 9 løpere som bor hjemme 

 Skolelaget for dem som bor på skolen 

 En samling i måneden 

 2 samlinger med Team Kongsberg 

 Hatt med hospitanter. (2 stk 16-åringer ønsker å være med hele året) 

 Sender en oppdatert oversikt når samling på Geilo i november er ferdig 

 Lagleder på NC 2015/2016 

 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 



11. Team Kongsberg. 
Orientering ved Roger Rustand 

Stikkord: 

 5 utøvere i 1.klasse og 1utøver i 2. klasse (utøvere fra Svene og Bevern). Godt samarbeid 

skole/ team. 

 1 dag med trening på dagtid (morgen) 

 Jobber for et felles ski-team på Kongsberg  

 2 samlinger sammen med Team Skiguard 

Konklusjon i møte: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

12. Satsing på junior- og seniorutøvere i BSSK? 
Hvordan beholde junior og seniorutøvere. Hvordan satse, hvordan bygge miljø? 

Stikkord fra diskusjon: 

 Utøverne må settes først 

 Viktig å ha miljø for å kunne fortsette som junior og senior. Peker på det gode samholdet 

som er både mellom de aktive og blant foreldre 

 Fortsette med jentesamlinger selv om de blir spredt ut over landet. Viktig å opprettholde 

dette nettverket selv om det også opprettes nye nettverk 

 Opprettholde en bredde,- hvorfor er orientering så bred og ikke skiskyting? 

 Foreldre/ trenere inspirere til at det er lov å fortsette uten å være best. 

 BSSK må ha et tilbud til seniorene, fra utøveren er ferdig med vgs 

 NSSF stiller gjerne opp hvis BSSK har bruk for dette 

 Kretslaget (Team Buskerud) kan utviklers til å inkludere seniorutøvere. 

 Viktig å koble miljøet opp mot høyskole.- Hønefoss, Kongsberg, Vestfold 

 Forslag fra Geilo IL om å sette ned ei gruppe/ komite satt sammen av representanter fra hele 

fylket som kan jobbe videre med saken,- høyskole, sponsor mm. 

 

Konklusjon i møte: 
Styret i BSSK får i oppdrag å sette sammen ei gruppe/ komite bestående av representanter fra hele 

fylket som skal jobbe videre mot aktuelle samarbeidsparter som høyskoler, sponsor mm. 

  

13. Formidling av informasjon fra BSSK.  
Diskusjon på hvordan og i hvilke kanaler BSSK skal informere ut til klubbene/ utøverne. 

Følgende informasjonskanaler blir bruk av BSSK: 

Nettside: http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/ 

Facebookside: https://www.facebook.com/Buskerudskiskytterkrets/?fref=ts 

Facebookside (Norgescup): https://www.facebook.com/groups/149875848508160/?fref=ts 

 
 
Konklusjon i møte: 

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/
https://www.facebook.com/Buskerudskiskytterkrets/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/149875848508160/?fref=ts


Klubbene har ansvar for å formidle informasjon som kommer fra BSSK (via mail, nettside eller 

facebooksider) ved bruk av sine egne informasjonskanaler. 

Anstein Skinnarland får i oppdrag å lage veileder til klubbene på hvordan få enklest tilgang til nyheter 

fra facebooksida til BSSK. 

 

 


