
STYREMØTE HEDMARK SKISKYTTERKRETS 29.06.17  
 
Tid: 1830-2030 
Sted: varden, Hernes 
Tilstede: Einar Floden, Espen Olsen, Trond Ole Myrvold, Ola Alme, Klas Ahlqvist 
 
 
Saksliste: 
 
1. Ansvarlig for nasjonale renn:  
22.-24. September, Sirdal: Roar Mangseth 
24.-26.November: DNB-cup 1, Geilo: Rune Løchting 
8.-10. Desember, Folldal, DNB-cup-2: Espen Olsen 
5.-7. Januar: Lygna, DNB cup 3: Anne Dorte 
1.-4. Februar, DNB-cup 4, Simostranda: Trond Sørum 
23.-25. Februar, Molde, DNB-cup 5: Geir Stensby 
2.-4. Mars Hovedlandsrennet: Kim Skutbergsveen og Tormod Pedersen har ansvaret for kretsens 
utøvere under rennet. Per Wollum ansvar som ski-smøring.  
8.-11. Mars, Voss, DNB-cup-6: Vidar Steimler 
4.-8. April, DNB-cup7/seniorrenn, Lillehammer: Ivar Bredalen 
 
 
Datoer for andre viktige nasjonale renn:  
Østlandsmesterskapet:  
26.-28 Januar Kvalfoss 
17.-18, februar Landsdelsmesterskap 
 
Aktiviteter i kretsen:  
 
2. Rulleskirenn, arrangert som åpne klubbrenn 
Forutsetninger:  

 Foreldre som har med unger må være med å arrangere.  

 Dette er klubbrenn uten premiering.  
3. september, Mjøsski:  
En kveld senere i Trysil: Trysil jobber med å få til dette.  
 
4. Kretsrenn:  
Forutsetninger:  

 Klubber som får for lite mannskap i egen klubb plikter å iverksette samarbeid med andre 
klubber for å få gjennomført rennet.  

 Dersom for lite snø forsøkes flytting av renn til klubb med snø.  
NB! Mjøsski har mange arrangement i denne sesongen, og bør ikke involveres mer enn høyst 
nødvendig utover egne arrangement/allerede oppsatte renn.  
 
Følgende renn og datoer er satt opp:  
2. eller 3. desember, Normal distanse 1 dag. Trysilgutten, samarbeide med Vestre Trysil om 
arrangementet. Gjermundshaug-cup. 
13.-14. Januar Mjøsski: Normal+sprint. Gjermundshaug-cup. 
10.-11. Februar. Sørskogbygda Sprint og åpent klubbrenn. Gjermundshaug-cup. 
17.-18. Mars, Hernes, Sprint og fellesstart. Dersom lite snø kjøres rennet i Trysil. Gjermundshaug-cup. 
 



 
5. Kretsutvikler:  
Forslag: 
Tor Solbakken 
Kristiansen 
Mari Fedreheim 
NB! Magne Almås stiller gjerne opp som trener-ressurs, og som ressurs ellers. 
 
 
6. Samlinger:  
Samlingsplan for kretsen settes på kalenderen på neste styremøte. Da har Team Woodcon satt opp 
sin samlingsplan.  
 
7. Kurs:  
Kurskalender settes på neste møte.  
 
8. Det er nytt opplegg for skiskytterskole.  
Skiskytterforbundet holder et kurs/gjennomgang av ny skiskytterskole for Hedmark skiskytterkrets.  
Må øke antall innrapporterte, avholdte skiskytterskoler i kretsen betraktelig. Det er derfor et klart 
mål å utdanne flere instruktører for skiskytterskole nå.  
Einar avklarer kveld i september for en slik gjennomgang.  
Det oppfordres innstendig om at alle klubber arrangerer skiskytterskole, og RAPPORTERER inn 
avholdte skiskytterskoler. Dette er viktig både for rekruttering, OG for økonomisk bidrag fra 
forbundet og skiskytterkretsen.  
Kretsen viser prosedyre for innmelding.  
 
9. Eventuelt:  
Info fra Einar. Har meldt inn en utviklingsavtale med noen målsettinger om bl.a. gjennomførte 
skiskytterskoler.  
 
Ola: Er det interessant med en avtale med Landrø for rabaterte varer knyttet til skiskyting, for 
klubber i kretsen? Ja vi prøver å få til en slik avtale klubber i kretsen, men under forutsetning av at 
Landrø kan gi bedre rabatter enn de gir til enkeltklubber.  
 
Team Woodcon sender oversikt over samlinger som avholdes ti lEinar.  
 
Youngstar Innlandet: Aktuelle utøvere må følge med på nettsidene til Youngstar Innlandet.  
Samlinger for Youngstar Innlandet: 
11-13 Aug Trysil 
22.-24. Sept Lillehammer 
3.-5. November på Dombås.  
 
Forsøker å få til til trener 2 kurs på samling.  
Planlegger ett TD-kurs i samarbeid med Oppland i samarbeid med Sissel. Mulig samkjøre med krets-
renn i Trysil i start september.  
 
10. Neste styremøte:  
Avholdes på Varden, 24. august 1830-2030. 
 
 
Referent: 
Ola Alme 


