Hedmark Skiskytterkrets

Møtereferat
Tema:

Styremøte i Hedmark Skiskytterkrets

Møtedato:

29.11.14

Tilstede:

Bill Ove Bjørsland, Einar Floden, Per Anders Holen, Anne Kjersti Briskerud, Hilde
Floden, Tor Solbakken, Vidar Steimler, og ref.

Referent:

John Olav Sundli

Skrevet ut: 31. desember 2014

Sak
33/14

Ansvarlig/frist
Trysil Videregående Skole
Kretsens skiskyttere søker seg i større grad ut av regionen for å ta
utdanning med idrettsfag enn tidligere. Trysil VGS søker nå om ekstra
støtte til toppidrett alpine grener, men sier de vil fortsatt satse på
skiskyting på lik linje som andre idrettsfag.
Kretsen oppfordrer Trysil VGS til å arrangere åpen dag eller tilsvarende
for potensielle skiskyttere som til vinteren skal velge skoletilbud,
samtidig som kretsstyret (eller representanter herfra) inviteres til samme
arrangementet.

34/14

Team Natrudstilen
Teamet er i rute mhp sponsorer og gjennomfører sesongen etter oppsatt
plan. Rune Løchting er sportslig leder og Hans Roger Granrud er
kasserer. Teamet trenger en ny trener for kommende sesong.

35/14

Årshjul
Kretsen lager et årshjul for å samle all informasjon om hva som bør
gjøres til en hver tid. Trond Ole tar tak i dette og starter prosessen med å
legge inn viktige datoer og frister. Det finnes to ulike kretshjul for
skiskyting som Einar sender over til Trond Ole som mal.
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Strategiplan rekruttering
Etter styreseminaret med Åshild, ble en arbeidsoppgave å lage et
strategidokument for rekruttering i kretsen. Det settes ned ei gruppe som
med representanter fra kretsstyret, stor og liten klubb, teamet og en
trener. Gruppen blir bestående av Einar, Tor og John Olav

Jentekontakt
Jentekontakt i kretsen er Hilde Floden. Hilde trenger en kontaktsperson i
hver klubb for å informere om prosjektet. Klubbene melder inn en
kvinnekontakt til Hilde.

Orienteringer
 Tora Berger kjører prosjekt på rekruttering med
Skiskytterforbundet der det brukes laservåpen til å vise
skiskyting. Klubber eller krets kan søke om få besøk av dette
prosjektet, kan være aktuelt for f.eks. Elverumsdagene,
Solørmart`n, Trysilfjellet i påska etc.
 Hedmarkscupen legges ut på hjemmesida med oppdatert
informasjon om hvilke renn som teller, ellers like kriterier som
forrige år

-

Neste møte holdes i februar

Einar kaller inn
til første møtet

Klubbene
melder inn til
Hilde Floden på
hilde.floden@b
bnett.no

John Olav og
Isak sender over
oppdatert info
til Einar som
legger ut på
hjemmesida

