Styremøte Hedmark skiskytterkrets, 05.03.18

Sted:
Varden, Hernes, kl 1830-2000
Tilstede:
Ola Alme, Einar Floden, Trond Ole Myrvold, Anne Dorte Carlson , Espen Olsen, Bente Bredalen

Saker som ble behandlet:
1. Årsmøte 2018:
1) Tid og sted: Varden 26. april kl. 1830. Kalles inn til styremøte kl 1800 hvis behov.
2) På valg: Einar Floden (leder, velges for ett år om gangen), Bente Bredalen (styremedlem),
Lene Ådlandsvik (utøverrepresentant), Roger Nystrand (varamedlem).
3) Einar ordner mat/oppdaterer dokumenter.
4) Oppdatere dokumenter (lover, organisasjonsplan, langtidsplan?)
a. Lage et nytt eget punkt på stafettuttak. Stafett er delvis arrangert for å bygge lag, og
et viktig element i konkurransene på NC-nivå. Det er et gjentagende problem at
utøvere som er påmeldt stafett, trekker seg i siste liten med de konsekvensene det
får for andre utøvere.
i. Forslag til løsning: Den som er reiseansvarlig på NC-renn sjekker ut hvem
som kan være med på stafett, FØR avreise. Det kan påkomme ekstra
kostnader dersom påmeldt stafettlag trekkes. Disse kostnadene pålegges
utøver som trekker seg uten sjukemelding. Utøveren krysser av for om de
ønsker å gå stafett ved pålmelding til NC-cup. Forplikter seg da til å stille så
lenge det finnes mulighet for å stille lag. (Startkontigent).
2. Team Woodcon:
Status i dag: 10 utøvere, hvorav 5 er fra andre kretser.
(a) Økonomi i forhold til utøvere på Teamet som ikke hører til kretsen: Faktureres
det enkelte team som disse hører til.
(b) Søknad om opptak til Team Woodcon: Blir lagt ut på Teamets nettside, og
samtidig på kretsens nettside og fb-sider til krets. Frist for søknadsfrist rundt 1.
mai.
3. Eventuelt
1) Hernes IL 100 år, feires 21. april. Samme lørdag som det er trener 1 kurs for kretsen. Trond
Ole Myrvold stiller for skiskytterkretsen.
2) K18/19 sammenslåing i NC-cup:
Forbundet ved Teknisk komitè besluttet at K18 og K19 skulle slås sammen. Det var lite
argumentasjon for sammenslåinga, og den argumentasjonen som kom var vanskelig å forstå.
Mange frustrerte jenter og foreldre. Det har vært mange reaksjoner mot denne beslutningen
om å slå sammen klassene. Etter diverse reaksjoner mot beslutningen ble avgjørelsen
omgjort for NM (ble etter dette som tidligere). Men NC-cup ble sammenslått K18/K19 for
sesongen 17-18. Det ble laget et skriv til Norges Skiskytterforbund fra OSSK som
argumenterte for å opprettholde gammel aldersinndeling. Hedmark skiskytterkrets har i
sakens anledning skrevet en henvendelse til Norges Skiskytterforbund, men valgte å ikke
direkte støtte initiativet fra OSSK.

Krets-styret Hedmark besluttet å lage et skriv for å påpeke at det er et samlet ønske fra
utøvere i K18 med foreldre og trener med hovedargument: Å opprettholde gammel
klasseinndeling med adskilt K18 og K19. Det legges vekt på å formulere et brev som omfatter
problemene med rekruttering til skiskyting. For Norges Skiskytterforbund bør det ringe en
del varselbjeller når en ser på antall i jente- og kvinneklassene spesielt. Her bør kretsen be
forbundet om initiativ til å definere årsakene til dette samt se på hva som skal til for å øke
antallet i fremtiden. Et tiltak som å slå sammen klasser tror vi er lite fremtidsrettet. Einar
setter opp utkast, og sender til krets-styret for gjennomgang.
Det ble nevnt at Norges Skiskytterforbund bruker mye ressurser på en del områder som ikke
kommer utøvere til gode. Samtidig blir det kuttet i tilbud til utøvere, med bl.a. å ta bort
juniorsamling, fjerne rekrutt landslag for kvinner. Ola mener det er kertsens ansvar å si fra
om at Norges Skiskytterforbund er på feil kurs. Utøvere bør prioriteres før administrasjon.
Formelt ting på Gardermoen i vår. Alle klubber og kretser har møterett og stemmerett der.
Saker vedr. Norges Skiskytterforbund og prioritering av ressurser bør tas opp der. Følg med
på forbundets nettsider vdr. innkalling til tinget.
3) Økonomisk bidrag til Mjøsski-smørejobb. Ola foreslo å bidra med 3.000 kroner til å dekke
smøretilbud til kretsens utøvere under HL på Veldre sag. Ikke flertall i kretsen for å bidra med
noe her.
Ola fastholder at kretsen bør legge seg i selen for å bidra med noe mer til arbeid med
rekruttering. Økt satsing på rekruttering ligger i statuttene som er satt opp for å bidra med
sponsormidler med kr. 60.000 kroner/år fra Gjermundshauggruppen.
7. Neste møte:
26. april kl 1800, i forkant av årsmøte, dersom behov.

Referent:
Ola Alme

