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Sak
29/14

Ansvarlig/frist
Terminliste og ansvarlige på DNB Cup
Morten gikk gjennom terminlista både for kretsens renn og hvem som er
ansvarlige for de ulike DNB cup-rennene. Det meste er på plass selv om
noe overnatting og registrering av arrangement i MinIdrett mangler.

Morten
renskriver og
sender ut
oppdaterte
Oppland arrangerer denne sesongen romjulsstafetten på Østre Toten. Det terminlister
kan være en sikkerhet å ha Sjusjøen som reservearena hvis snøforholdene
blir dårlige vest for Mjøsa. Hedmark må kunne påregne å stille med en
TD. Ifb med kontakten med Oppland, ble jentesatsing diskutert. Oppland
kjører samlingene samtidig for gutter og jenter, men deler opp slik at
jentene har egne økter. Oppland har god erfaring med det.
30/14

Rekruttering
Et viktig og ofte diskutert tema. I utgangspunktet er det klubbene som
sørger for markedsføring av skiskytteridretten og kjører skiskytterskoler
og står for rekruttering av løpere, foreldre/ foresatte, arrangører, styrer og
komiteer.
Hedmark skiskytterkrets har diskutert dette gjennom flere runder, også
under ”kysten rundt” der klubbene synliggjør sine utfordringer og
muligheter seg i mellom som en innledning til styremøtene.
Vidar dro opp noen punkter som kan være skranker/ begrensninger for
både rekruttering av 10-12 – åringer og det å beholde utøverne over 1314 - årsalderen:
 Foreldre/ foresatte må møte opp og være til stede, skiskyting er
en foreldre/foresatt-tid-krevende idrett hovedsaklig pga på
sikkerhet og transport av våpen, men også pga at det er mye utstyr
som skal ordnes og flyttes på under ei trening eller et
lysløyperenn
 Godt miljø blant løpere og foreldre er en forutsetning, det må
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være attraktivt å bruke mye tid på idretten. Godt miljø kan skapes
gjennom helgesamlinger, kveldsmat etter treninger/ lokale renn,
nok arrangement i kretsen gjennom vinteren, Hedmarkscupen etc.
Og som Vidar sa: Mange husker samlingen i Torsby eller
Hovedlandsrennet i Mo I Rana, men få husker resultatlistene..
Økonomi for foreldre/foresatte eller klubber. Enkelte oppfatter
skiskyting som en dyr idrett, dette stemmer til dels ikke for yngre
løpere da de fleste klubbene legger til rette med utleie/ utlån av
børser
Samarbeid mellom klubber kan være et godt tiltak gjennom f.eks.
felles karusellrenn på hverdagskvelder eller regionale samlinger
der flere klubber deltar. Førstenevnte er uaktuelle for kretsens mer
landlige klubber som bl.a. Austmarka, Stor-Elvdal og Trysil. Men
fungerer bra i Mjøsområdet der det også samarbeides mellom to
kretser. Det er viktig klubbene jobber med sine utfordringer da
disse er forskjellige ut fra geografi og antall løpere mm.
Trenere kan være en minimumsfaktor i de større klubbene
Anlegg for treninger kan være en skranke
Arrangementskunnskap, styre og komiteer kan virke krevende
for mange

Dette er noen punkter kretsen vil være behjelpelig å diskutere sammen
med klubbene. Derfor satses det på et 2-4 timers
klubbutviklingssseminar i Trysil i forbindelse med siste kretssamling
og åpningshelg i Hedmarkscupen lørdag 29.11. Klubbene får møteplikt
med representanter fra styret/ utvalg som er skiskytteransvarlige.
31/14

Team Natrudstilen
Avtalen med Swix er i boks og det jobbes videre med de siste
sponsorene. Noen av 15-16 åringene deltok på siste samling for Teamet
og ga god tilbakemelding på opplegget og samarbeidet. De får også
mulighet til å benytte seg av noen av innkjøpsordningene som er på plass.
Disse får også mulighet å delta på neste samling, men det må tas
forbehold om ekstra overnattingsplasser på Sjusjøen i og med samlingen
er helga før sesongstart og det kan være plassmangel mhp overnatting.

32/14

Orienteringer
- Søknad om kretsmidler er avhengig av alt kretsen har bidratt med
av kurs, opplæring, samlinger, etc. og antall løpere som har vært
med. Sidsel og Bill Over er behjelpelig med å skaffe oversikt til
Einar slik at vi får med det meste da dette er en stor og viktig
inntektskilde
- Einar sjekker priser på telt og vimpel (banner) som kretsen kan ha
som samlingspunkt under nasjonale renn
- Sidsel manet til å være mediebevisst, vi er for dårlige til å
markedsføre oss og vår idrett
- Neste møte holdes etter miniseminaret i Trysil 29.11.

Einar kontakter
skiskytterforbun
det ved Åshild
for å bidra på
seminaret.
Klubbene har
møteplikt

