
Styremøte Hedmark Skiskytterkrets  

Mandag 22.08.16 Elverum Tekniske Verksted kl. 1830 

Tilstede:  
Einar Floden, Ola Alme, Tor Solbakken, Espen Olsen, Bil Ove Bjørsland, Bente Bredalen, Hilde Floden, 
Per Anders Holen, Trond Ole Myrvold 
 
Referent:  
Ola Alme 
 
Agendapunktene: 
 

1. Godkjenning av referat forrige styremøte 
Ok 

 
2. Sette opp datoer og TD-er for kretsrenn 
 

Dato Sted Type renn TD 

Lørdag 4. 
desember 

Trysilgutten Sprint Tor Solbakken, Ivar 
Bredalen 

21.-22. Januar Veldre Sprint (lørdag) og KM 
fellesstart (søndag) 

Einar Floden 

18.-19. februar Sørskogbygda (Evt 
arrangere i Hernes 
hvis lite snø) 

Sørskogbygdasprinten 
(lørdag) 
KM Normal (søndag) 

Sissel Moholt blir 
spurt 

11.-12. mars Hernes KM sprint (lørdag) 
Fellesstart (søndag) 

Heidi Hjemli blir 
spurt 

 
Ola forespør Hernes om renn.  
Einar forespør Oppland vedr Mjøsstafett.  
 
 

4. Gjennomgang av punktene i forrige referat og status på hvert enkelt punkt 
Samlingsplan:  
 Oktobersamling 7.-9. oktober: Teamet blir ikke på Natrudstilen denne helga. Må da dra 

et annet sted dersom samlinga skal gjennomføres sammen med Teamet. Hilde sjekker 
med Trysil. Hytter eller hotell.  

 November-samling: 5.-7. november. Trysil. Bill Ove sjekker pris osv for videre arbeid.  
 Young-star Innlandet har 3 samlinger. Se egen mail som er sendt de enkelte klubber.  
 Jentesamling: De som deltok på jentesamling i Stor-Elvdal 2015 har kommet med positive 

tilbakemeldinger. Hilde sjekker med Stor-Elvdal og evt andre muligheter.  
 Rekrutteringsarbeid. Arbeid mot den enkelte klubb? Kretsen forespør den enkelte klubb 

om rekrutteringsplaner. Einar sender ut en separat forespørsel på dette. 
 Sponsorinntekter til Hedmarks-cup mm 

Ola og Espen jobber med sponsorer, og har dato 20. september for å sjekke ut dette. 
Prates 12. om foreløpig statusåe.  

 
5. Evt. Starte arbeid med ny lov (dersom det har kommet retningslinjer fra forbundet). 

Ikke kommet nye retningslinjer for lov.  
 

  



6. Kort status Team Natrudstilen 
Teamet er godkjent i forbundet. Har hatt 3 samlinger. Har et forbruk på 130.000,- i dag. 
Jobber mot mulige sponsorer nå. Tor fikk fullmakt til å tegne avtale med aktuell sponsor 
under forutsetning at aktuelle sponsorer ikke strider mot med gjeldende etiske 
retningslinjer for idretten og HSSK. 
  
Ser bra ut i selve teamet. Kai er trener. Månedlige samlinger utover.  
Dagsseminar i Elverum.  
 
Noen erfaringer om presse fra Tor Solbakken:  
De enkelte lokalaviser har begrensede ressurser. Skal man nå fram er det ofte 
formålstjenlig å forsøke å få til et samarbeid der vi i skiskyttermiljøet sjøl også bidrar til 
pressen.  
 

7. Evt.  
Trenerkurs: Prøver å få til et Trener 1 kurs. Kan arrangere på Veldre Sag.  
TD-kurs: Forsøker å få Heidi og Sissel til å arrangere så kompakt som mulig (aller helst 1 
dag).  
 

8. Neste møte 
19. september kl. 1830 ELTV.  
 
 
 


