
Styremøte HSSK Skiskytterkrets 19.10.17 

Sted:  
Varden, Hernes, 1830-2030 
 
Tilstede:  
Jeanette Schulstad, Trond Ole Myrvold, Espen Olsen, Anne Dorthe Carlson, Einar Floden, Bente 
Bredalen, Ola Alme 
Austmarka, Hernes, Mjøsski, Trysilgutten og Åslia stilte på møtet. Bra! 
 
 
Agenda: 

1.Godkjenning av forrige referat 
Godkjent uten kommentar.  
 
2.Gjennomgang av referatsaker: 
Kretsrenn 
i.Status innmelding i terminliste (Trysil, Mjøsski og Hernes er ikke innmeldt pr. 11. oktober) 
ii.TD’ er OK? 
Espen har hatt vanskeligheter med å melde inn gjennom EQ-timing. «Trolig brukerfeuil» 
Hernes har hatt litt administrative skifter. Tilgang til EQ-timing er ok nå.  
Trysil ikke meldt inn.  
 
Trysilrennet: Det er meldt meget stor pågang med trening på skiskytterstadion i Trysil. Har vært 
diskusjoner i Trysil om det er riktig å avholde renn. Kretsstyret går for å holde renn, men mener det 
kan være aktuelt å være fleksible på tidspunkt. Rennet meldes inn i EQ-timing når alt er avklart.  
Sørskogbygda er meldt inn.  
 
TD for skal være på plass. 
Ola, Trond Ole, Jon Olav tar seg av poengberegning.  
Einar oppdaterer Gjermundshauggruppen-cup.  
 
Kretssamling:  
Trenere for samlinga er på plass.  
Det er spørsmål om Snow-Teamet kan bo sammen med kretsen.  
Siv og Ola Lunde er trenere sammen med kretsens trenere.  
Sow-Team og juniorløpere i skikrets blir muligens også med.  
 
Kalender ligger på kretsens side. ALLE oppfordres til å sende inn info om aktiviteter i de ulike  
 
Kommer invitasjon til Trener 1 kurs. Litt usikkert hvilke datoer dette blir.  
 
13. desember: Karusellrenn på Veldre sag.  
 
Avslutning årsregnskap må gjøres midt i sesongen, til 31. des. Inger Høgberg er kasserer. 
Alle oppfordrer om å sende inn reiseregning før 1. desember.  
(Ett skjema for hver tur) 
 
 
  
 



3. Møterekke for resten av sesongen, inkl. kretsting 
 
Styremøter:  
12. februar, 1830 
15. mars, kl 1830 
 
Kretsting:  
26. april, kl. 1830 
Tar et kort styremøte 1 time i forkant av kretsting.  
 
3.Feil på IPAD som tilhører kretsen - bytte batteri eller bytte IPAD (kostnader)? 
Vedtatt å kjøpe ny I-pad, samt nytt SIM-kort. 
Bente Bredalen finner nytt nettbrett med sim-kort løsning som fungerer.  
 
 
4.Rekruttering i klubbene – tiltak fra kretsens side: 
 
Klubbesøk med fokus på: 

iii.Rekrutteringsplaner (Skiskytterskoler) 
iv.Utdannelse av trenere (T1 og T2) 
v.Utdannelse av TD 1 
vi.Annet? 

 
Austmarka:  
Samarbeid med Magnor og Lier hadde gjort veldig mye.  
Jeanette finner dato for møte med Magnor.  
 
Løten:  
Einar tar kontakt med Nordbygda ved Martin Skramstad. 
  
Rena: 
Einar tar kontakt med Jan Olav Andersen. Åslia Skilag er aktive.  
 
Sørskogbygda:  
Har behov for drahjelp. Tar initiativ sammen med Hernes.  
 
Trysilgutten: 
Kjøer ut snø på mandag.  
Har 16 store og små skiskyttere.  
Har ikke hatt rekrutteringsarbeid enda.  
Skal ha skiskytterskole i januar: Engasjerer foreldre for de yngste utøverne for  
 
Austmarka og Mjøsski:  
Kjører rene skytetreninger. Skigruppa ansvar for skitreninger.  
 
5. Rent Idrettslag som SKAL være gjennomført innen 01.01.18:  
Trysil: Rent Idrettslag kjører opplegg med E-læring og sertifisering for godkjenning.  
Åslia: Sliter med å få gehør for en gjennomføring i dette temaet.  
Hernes: Forpliktet seg ti ldette i gjenomføring av Spenning i sikte. Tas opp i neste styremøte, sammen 
med skigruppa. 
Sørskogbygda: Er godkjent.  
Austmarka: Har ikke fått gjort mye på dette.  



 
Se på antidoping Norge. Her ligger det opplegg for:  
Rent Idrettslag 
Ren utøver: 
Går ut på å registrere seg og ta en E-lærings seanse.  
Er ikke så omfattende, man legger i stor grad lista sjøl! 
 
 
6.Kort status Team Woodcon (Espen eller Rune?) 

Er på nest siste samling før sesongstart. Er i Østerrike 
Siste samlinga er i Trysil. 
Økonomi er på topp.  
Woodcon bidrar sterkt. Nye sponsorer på gang.  
Smørere på gang til junior-NM.  
 
Legge ut mer på fb fra både Team Woodcon og annet som skjer i klubben.   
 
 
7.Evt  
Jeg ber igjen om at alle klubber stiller med representanter i dette møtet 

 

8. Nytt møte:  

Etter behov over nyttår. Avtales nærmer.  

 

Referent: 

Ola Alme 

 


