
Styremøte Hedmark Skiskytterkrets 21.09.17 

Sted:  
Varden,  Hernes, kl 1830-2000 
 
Tilstede:  
Einar Floden, Ola Alme, Bente Bredalen, Kari Lagmandsveen, Trond Ole Myrvold  
 
 
Saker som ble behandlet: 
 

1. Godkjenning av forrige referat 
Ok.  
 

2. Oppfølging av åpne saker 
 
Kretsrenn:  
TD for de ulike rennene må bli.  
3. Desember Trysil. Ivar Bredalen tar jobben sammen med Sissel.  
13.-14. januar Veldre: Einar Floden 
10.-11. februar Sørskogbygda: Sissel  
17.-18. mars Hernes, med Trysil som alternativ ved lite snø: Heidi Hjemlie 
 
Einar tar en runde med alle foreslåtte TD-er.  
 
Ansvarlige Gjermundshaug-cup:  
Hører med John Olav på dette. Ola sjekker ut. Trond Ole kan bli med.  
 
Kretssamling Trysil, 3.-5. nov:  
Torgeir tar hovedansvar. Andre mulige trenere:  
Aleksander Storsveen har sagt seg villig til å bli med 
Elin  
Silje 
 
Trysil VGS vil ha åpen dag på fredag for å vise hva de driver med. Dette er et tilbud til 16-åringene. 
Snow Team Trysil tilbyr felles trening på lørdag for neste års juniorer  
 
Einar har fått 2 tilbud på overnatting:  
Radisson SAS: (Var 81 stk inkl foreldre i 2016) 695,- 7pers/døgn for opp til 13 år. For eldre enn 13 år: 
745,- 
Fått tilbud fra Clas Almquist:  Leiligheter. 175/pers/natt+vask. Selvhushold. Kretsen går for dette.  
Må være ansvarlige foreldre per leilighet (trenger ikke ligge her). Disse ordner frokost og kveldsmat 
som kjøpes inn felles. Frømat til kvelds. Ordentlig frokost. Yoghurt, biola og mjølk.  
Einar sjekker all mat inkl catring av lunch og middag lørdag, og lunch søndag.  
Husk matallergi v påmelding. Ta med seg mat sjøl til frokost og kveldsmat.   
Lage avhuking for matallergi for lunch og middag.  
 
Bindende påmelding til lunch søndag.  
Påmelding ordnes av Ola A:  
Fellesregning som sendes ut til klubbene.  
Einar tar rede på når vi må sjekke ut.  
Einar sjekker ut med «Sunn idrett». 1-1,25 time.  



 
 
3. Status fra klubbene 

Åsnes:  
Bra rekruttering i det siste. 13 yngre, hvorav 6 helt nye.  
Ikke kommet lengre med rent Idrettslag 
 
Sørskogbygda:  
Satser på Skiskytterskole i høst.  
Har laservåpen 
Vil markedsføre seg på aktivitetsdag på skola.  
 
 
7.    Evt. 
Ola foreslår å lage kalender som viser alle aktiviteter i kretsen for sesongen.  
Einar tok på seg å gjøre dette. Alle klubber bidrar til å komme med info om sine aktiviteter for 
utøverne.  
Kalender over aktiviteter i kretsen legges på kretsen sine sider med link på fb. 
 

 Rulleskirenn 4. okt i Trysil. Må få på plass innbydelse.  

 YSI-samlinger 

 Woodcon-samlinger? 

 Gjermundshaug-cup 

 Mjøsski-onsdager 

 Hernes-onsdager 

 Sørskogbygda-onsdager 
 

Trener 1-kurs: Magne Almås kan holde dette. Kretsen tar sikte på å gjennomføre dette.  
 
I-Pad i kretsen bør skiftes ut.  
 
Evt overnatting til HL på Veldre/Mjøsski:  
Kretsen vurderer at det ikke er behov for å organisere overnatting ti ldette arrangementet. Dette 
overlates evt til den enkelte klubb, dersom behov.  
 
 
6.      Neste møte. 
19. oktober kl 1930-2100. Lage møteplan for resterende del av sesongen på neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


