
Referat fra styremøte nr. 1 - 
sesongen 2013-14–  
Hedmark skiskytterkrets (HSSK)  

Sted og dato 

Elverum Tekniske Verksted, 20. august 2013 

 

Tilstede 

Fra styret;  

Sidsel Moholdt (leder), Morten Eggen (nestleder), Einar Floden (styremedlem). 

Kasserer og sekretær, samt ett av styremedlemmene hadde ikke anledning til å 

møte. 

Fra klubbene; 

Roger Bekkemoen (Åsnes), Sven Lersveen (Hernes), Espen Olstad.(Mjøsski). Øvrige 

klubber var ikke representert. 

I tillegg;  

Bill-Ove Bjørsland (kretsutvikler/ sportslig leder), Vidar Steimler (Leder Team 

Natrudstilen) 

 

Saker 

Sakslisten ble gjennomgått uten merknader. Fokus på møtet var koordinering av 

samlinger og terminlisten for sesongen, se vedlegg. 

Sak 1 – Arbeidsdeling i styret 

Leder gikk gjennom arbeidsdelingen mellom henne og nestleder. Leder har det totale 

ansvaret men vil i hovedsak fokusere på saker mot forbundet og forholdet til øvrige 

kretser. Nestleder vil ha et internt fokus mot klubbene og bindeledd mot Team 

Natrudstilen. Videre vil også nestleder følge opp terminlisten internt i kretsen, utkast 

er vedlagt. Det vises for øvrig til godkjent organisasjonsplan fra Årsmøtet. 

Fokus på ulike arbeidsoppgaver for de øvrige i styret vil bli tatt på neste styremøte 

når alle er tilstede. 

 

Sak 2 – Kretssamling 29 nov – 1 des 

Det planlegges med kretssamling (på snø) for alle utøvere til og med 16 år i helgen 

29. november – 1. desember. Samlingen avsluttes med kretsrenn på søndag som 

også åpner for deltagelse av juniorer/ seniorer. Det legges også opp til eget 

foreldrekurs knyttet til regelverk og prosedyrer ifm renn og med fokus på standplass. 

Egen invitasjon vil komme i god tid. Ansvarlig er Bill- Ove Bjørsland. Også denne 

gang vil vi arrangere T1 for kommende trenere i klubbene. 



Sak 3 – Gjennomgang av terminlisten 

Denne er vedlagt dette referat. Klubbene og enkeltpersoner med ansvar skal melde 

tilbake til nestleder innen 15. september. Endelig terminliste fastsettes innen 20. 

september. Klubbene er ansvarlige for å legge ut sine renn på MinIdrett. 

 

Leder gikk også igjennom planen for Sesongstart skiskyting med verdenseliten 16-17 

november på Natrudstilen. Mannskapsbehovet skal fastsettes i løpet av august. 

Det planlegges med et innslag av yngre utøvere som vil ha et renn i forkant. Dette 

gjelder inntil 100 stk 15 og 16 åringer (60 gutter- 40 jenter). Videre vil det være et 

testrenn uka i forkant der Team Statkraft. NTG-Lillehammer og Team Natrudstilen 

inviteres. 

Sak 4 – Status fra klubbene 

a) Trysil 

Skiskyting og Ski camp som ble arrangert i Trysil i sommer ble meget godt mottatt. 

Behov for ytterligere profilering neste år for å øke deltakelsen. Totalt ca 25 utøvere 

deltok. Har selv 8 aktive utøvere i klubben. Har en god plan for treninger fremover.  

 

b) Åsnes 

Sliter med å etablere nytt styre og da spesielt vervet som leder. Roger Bekkemoen 

sitter inntil videre. Behov for et generasjonsskifte der utfordringen er at nye ikke 

ønsker å bidra spesielt. Grunnet situasjonen i klubben ble det heller ikke arrangert 

noe sommerarrangement på rulleski. 

 

c) Mjøsski 

Etterspurte plan for trenerkurs. Det ble vist til Young-Star samlingene, men styret vil 

klarlegge dette i detalj til neste møte. Planlegger med å gjennomføre skiskytterskole. 

Utfordringen er å finne trenere for den yngste gruppen etter gjennomført 

skiskytterskole. Klubben jobber med saken. 

 

d) Hernes 

Klubben har 50 aktive utøvere og det er en god stemning blant foreldre og utøvere. 

Det er etablert et skiskytterutvalg under felles styre med langrenn. Mange er 

engasjert og arbeidsoppgavene er fordelt. Store forhåpninger på at dette vil gi et løft. 

Utfordringen i Hernes ligger spesielt på anleggssiden. 

 

Sak 5 – Diverse 

a) Behov for at John Olav Sundli går gjennom hvordan skiskytterskole skal 

registreres mot forbundet. Dette er et klubbansvar. Det er ønskelig at dette gjøres på 

neste styremøte. 



b) Spørsmål knyttet til om utøver kan representere en annen klubb når 

vedkommende går renn i Sverige. Vidar Steimler vil sjekke opp regelverket og melde 

dette til leder i Åsnes snarest. 

 

Neste møte gjennomføres på Elverum Tekniske Verksted, onsdag 2. oktober kl 

18:30. Møtet hevet ! 

 

 

Morten Eggen 

Nestleder 

Referent 


