
Styremøte Hedmark skiskytterkrets 24.08.17, kl 0630-2130 
Sted: Varden, Hernes 
 
Tilstede:  
Thomas Syljeset, Trond O. Myrvold, Anne Dorthe Carlson, Espen Olsen, Bente Bredalen, Einar Floden, 
Ola Alme 
 
Klubber som var representert:  
Hernes, Sørskogbygda, Trysil, Åsnes, Mjøsski:  
 
Saksliste: 
1.Godkjenning av forrige referat. 
Mangler ansvarlige for organisering til åpningsrennet Natrudstilen. Det er trolig bare seniorer på 
dette rennet. Bente Bredalen tar ansvaret for dette rennet.  
 
2.Endelig fastsettelse av datoer for kretsrenn  
(NB! Frist fra skiskytterforbundet for å legge inn rennsøknader i EQ Timing er 15.september) 
 
a.Rulleskirenn i høst 
Trysil kan ta et renn i midtuke. 04.10.17 blir da datoen. Legges opp til sprint. De yngste får tilbud om 
å løpe og skyte. Trysil lager en enkel invitasjon og sender ut.  
 
b.Vanlige kretsrenn kommende vinter 
3. Desember blir første kretsrenn, i Trysil.  
13.-14. januar på Veldre 
10.-11. februar i Sørskogbygda 
17.-18. mars Hernes, med Trysil som alternativ ved lite snø.  
 
Det er kretsstyrets helt klare oppfatning at renn skal gjennomføres. Må da evt vurdere og forberede i 
god tid å flytte til annen arena dersom det er lite snø, og evt avklare samarbeid med andre klubber 
for å få tilstrekkelig med mannskap.  Dette ansvaret ligger på den klubben som er tildelt det enkelte 
renn.  
 
3.Planlegging og fastsetting av datoer for kretssamlinger 
Mangler per i dag kretsutvikler som kan ta tak i samlingene.  
Dersom Torgeir har trenerdel kan Einar ordne resten i forhold til overnatting osv.   
Det tas utgangspunkt i trenere som har vært med tidligere samlinger.  
 
Mulige samlinger: 

1. 3.-6. desember. Prøver å få en samling i Trysil sammen med team Woodcon. Espen sjekker ut 
mulig dato og kommer tilbake med denne.  
NB! Skytebanetid må avklares snarest.  

2. 30.-september-1. okt. Satser på 2 dagers treningsleir, men at utøvere må ordne overnatting 
sjøl, eller kjøre fram og tilbake. Prøve rå få til en samling på Veldresaga. Kan evt bruke 
Woodcon som trenere.  

 
4.Informasjon fra klubbene: 
Hernes:  
Spenning i sikte kommer 8.-9. september. Ligger en ren-idrett-kveld i denne pakka. Kjører 
skiskytterskole i etterfølgelsen av dette arrangementet.  
Klubbkveld fredag m skyteøkt for de som er litt eldre fredag.  
Laserskyting på lørdag. 



Flyer m info om kontaktflate for de ulike skiskytterklubber, og grov info videre.  
Kommer da trolig folk og holder info-kveld om Ren-Idrett i etterkant. 
Trenersituasjon: Har 3 trenere. Det kan bli manko ved større rekruttering. 
 
Sørskogbygda: 
Er «Rent Idrettslag» i skiskyttergruppa.  
Har hatt en liten down på aktivitet. Tatt opp igjen tråden for å få skiskytterkompetanse på treninger. 
En som er interessert i å ta trenerkurs. 
SIL skal ha idrettens dag med det første. Blir da mulighet for å rekruttere sammen m laserskyting.  
Det er mulig at trenere som hadde skiskytteransvar tidligere tar på seg dette igjen. 
Anlegg og utstyr: Mobilt anlegg, 6 våpen, hvorav bare 2 er brukbare. Bør fornyes.  
Lysanlegg lysløype er fornyet.  
 
Mjøs-ski: 
Sliter med å få trenerressurser, spesielt til 13-14 års klassa.  
Kan risikere at det ikke blir skiskytterskole med den situasjonen de har i klubben i dag. Må da 
prioritere de utøverne en har i klubben.  
 
Åsnes: 
Få som er aktive. Har hatt lite aktivitet. Rent Idrettslag er på tapetet.  
Har flere trenere.  
Har TD.  
Driver og bygger klubbhus. Har god økonomi som utøverne nyter godt av, og greit m utstyr.  
 
Stor-Elvdal:  
Har hatt 10-12 utøvere sist vinter 
Trolig ingen utøvere i 15-16 års klassen kommende vinter.  
2 aktive juniorer.  
2 mosjonist-juniorer. 
Inviterer til ny skiskytterskole i høst.  
Har utvidet stadion til 15 skiver. 
Sara Sundli går idrettsfag  på Terningen dette året. Kan være potensiell trener.  
 
Trysilgutten:  
Skiskytterskole: Satser på gjennomføring av en slik.  
Har greit anlegg, og er i gang med å få nytt tidtageranlegg. Har våpen, så de utøverne som er med i 
dag er forsynt.  
Jobber med Rent Idrettslag. 
Skiksyttergruppe velfungerende, 16 registrerte utøvere med ulikt aktivitetsnivå.  
Bra m aktivitet. Brukbar økonomi.  
Grei trenersituasjon. Siv Lunde er vesentlig med her i start på sesongen.  
 
 
5.Planlegging og behov for kurs og veiledning: 

a. Instruktørkurs for nye skiskytterskolen. Trenger 4 timer.  
Utøverdel 
Lærerdel 
Instruktørdel 
Øktarkiv 

 
Instruktørkurs skiskytterskole holdes på Varden i Hernes.  
 



 
 
6.TD 1 kurs 
Forsøkte å gjennomføre et slikt 2016. Ble ikke noe av.  
Forsøker å få til et kurs i kretsen, evt i samarbeid med Oppland. Blir trolig kjørt i sammenheng med 
Young-star samling.  
 
7.Trenerkurs (Trener 1 og trener 2)  
Ser ut til å være interesse for å gjennomføre ett trener 1 kurs. Einar sjekke rmed Magne Almås for 
gjennomføring.  
 
 Trener 2 håper vi kan gjennomføres i forbindelse med YSI, følg med på http://youngstar.no/ 
 
 
8.Behov for veilere til Rent Idrettslag 
Anti-doping Norge stiller opp for de ulike klubbene vedr Rent Idrettslag. Det er bare å ta kontakt for å 
få dette bidraget. Kontaktinfo: xxxxxxxx. Alt er gratis av materiell osv på dette.  
 
 
9.Behov for veiledning til innrapportering av gjennomførte kurs i regi av klubbene 
(Skiskytterskolen og Innføringskurs) 
Gjelder skiskytterskole og evt andre kurs som skal rapporteres inn.  
Ber om at klubber som er usikre/trenger hjelp til innrapportering tar kontakt med E. Floden i god tid. 
Innrapportering har bl.a innvirkning på kretsens økonomi, og det er derfor svært viktig at 
innrapportering gjennomføres. 
 
 
10.Informasjon fra Team Woodcon 
k.Økonomi. Grei økonomi m 388.000 på konto.  
 
Kommer trolig litt i pluss på inntekter i forhold til utgifter.  
Teamet velger utøverrepresentant som har anledning til å delta på styremøter.  
  
 
11.Annen relevant info for styret i HSSK? 
Det er behov for ny I-pad til oppfølging under nasjonale renn.  
 
 
12.Eventuelt 
Intet. 
 
 
13.Neste møte? 
Einar kaller inn. Blir før 25. september.  
 
 

http://youngstar.no/

