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PROTOKOLL FRA KRETSTING 
SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) 

Torsdag 26. april 2015, Soknatun (Mama Rosa) 

Leder Kjetil Værnes ønsket velkommen til Sør-Trøndelag Skiskytterkrets sitt 34. kretsting. 
Sør-Trøndelag Skiskytterkrets ble etablert i 1984. Årets vertskap for kretstinget var Sokna IL. 

Før selve kretstinget var det to punkter med informasjon: 
1) Mariann Lyngsau net fra Norges Skiskytterforbund 

a. Forbundet jobber pt med forberedelse av saker til forbundstinget. Ny fire 
årsplan skal vedtas. Har man tanker og innspill i forhold til anleggsutvikling, 
utvikling av toppidrett, hvordan tilbudet for utøvere fra 20+ bør være, 
hvordan utdanningsarbeidet i klubb og krets skal foregå osv. er dette 
tidspunktet for å møte opp. Reisekostnader blir fordelt etter reisefordeling. 
Klubbene ble oppfordret til å delta. Påmeldingsfrist var 4. mai. 

b. Tilbudet til utøvere 20+ har vært diskusjonstema i styret til NSSF over lengre 
tid. Historien var at man startet med mange Statkraft lag, deretter ble det 
færre før man hadde tre fullfinansierte team som opphørte i forbindelse med 
at Statkraft ikke forlenget avtalen med NSSF. Nå jobbes det mot at fire kretser 
får støtte til å ha et tilbud til 20+ - Trondheim, Tromsø, Lillehammer og Oslo. 

c. Hvis uttak til juniorlandslag - stemmer det at NSSF da mener at utøverne skal 
flytte til Lillehammer? Fornuftig at alle skal plasseres i Lillehammer? Hva kan 
vi få til i Trondheim og Trøndelag? Hva kan vi tilby i Trondheim med Granåsen 
som skal bygges ut, mulig innendørs skytebane i Granåsen, toppidrettssenter i 
Granåsen, tilbud i regi av videregående skoler i hele Trøndelag for ca. 100 
ungdommer, team TBT 20+ mv. 



d. Trenere på videregående skoler og team i Trøndelag inviteres til trenerforum i 
mai - samarbeidsarenaer? 

e. Nedgang i antall lisensbetalende utøvere i Trøndelag- oppgang på landsbasis 
f. Forbundet har et fond hvor man kan søke på støtte til rekrutteringstiltak. 

Søkes til leder i utviklingskomiteen Geir Ola Botnan. Skal ligge informasjon om 
dette på forbundets hjemmeside. 

g. Det har vært støy i forbindelse med Young Star. I forbindelse med ny 
utviklingstrapp har man mål om å nå alle 15-16 åringer via regionale 
samlinger kontra sentrale samlinger hvor man kun når 30 stykker. 

h. Sammenslåing av klassene K18-19 en prøveordning for sesongen 2017 /2018. 
Grunnlaget var sportslig å ha en større jenteklasse. Teknisk komite som 
ønsket dette. Spørreundersøkelse ligger på forbundets hjemmeside. 

2) Oddbjørn Floan fra Antidoping Norge 
a. Målsetning i fra forbundstinget i 2016 er at alle klubber skal være godkjent 

som rent idrettslag. I Sør-Trøndelag er det nå kun Orkdal IL som er registrert. 
b. Antidoping Norge kommer gjerne gratis ut til klubbene 
c. Hvert år blir norske idrettsutøvere tatt i doping - flest ganger fordi 

i. de ikke kjenner reglene 
ii. tar kosttilskudd som ikke er godkjent. 

d. Dopinglisten blir oppdatert hver første januar- går du på medisin så sjekk 
mot oppdatert liste årlig. 

e. Må ikke være prestasjonsfremmende for å være forbudt, holder at det er 
helseskadelig og skader idrettens anseelse 

f. Rent idrettslag- informasjon på rentidrettslag.no. Tre-trinns-modell; 
i. Forberedelse 
ii. Gjennomføring inklusive utarbeide sin egen antidopingpolicy 
iii. Registrering 

g. Ved et fler-idrettslag så er det mulig for avdeling skiskyting å registrere seg for 
seg selv uavhengig av hovedlaget 

h. Registreringen har varighet på tre år 
i. Ren utover.no - anbefales både for utøver og foreldre 

Kretstingsaker: 

Sak nr. Saksnavn 
1 Godkjenne de fremmøtte representantene/stemmeberettigede 

Delegater: 
Mari Overgård BSSL (delegat), Tore Brenne BSSL, (observatør), Hilde Marit Hauge 
Trondhjems Skiskyttere (delegat), Stig Strand Trondhjems Skiskyttere (delegat), Jan 
Roger Østhus IL Nor (delegat), Bjarne Lund IL Nor (observatør), Jorid Løkken Sokna 
(delegat), Kathrine Bjørndalsseter Sokna IL (observatør), Olav Hårstad Rennebu 
(delegat), Jonny Bakken IL Leik (delegat), Per Arnfinn Selvnes Orkdal IL (delegat), 
John Fløtturn Skaun (delegat), Kjetil Skogrand Oppdal (delegat), Kjetil Værnes 
Rennebu (leder STSSK), Knut Sand BSSL (nestleder STSSK), Siri Garli Sokna (kasserer 
STSSK), Mona Selnæs Trondhjems Skiskyttere (sekretær STSSK), Christin Gjønnes 
Oppdal IL (styremedlem STSSK) 



Mariann Lyngsaunet Norges Skiskytterforbund (observatør). 

Oddbjørn Floan Antidoping Norge til stede frem til og med presentasjonen. 

15 stemmeberettigede tingdelegater og 4 observatører. 

Godkjent 
2 Godkjenne innkalling til kretsting og saksliste 

Godkjent uten kommentarer 
3 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Dirigent: Kjetil Værnes 
Referent: Mona Selnæs 
Underskrive protokollen: Mari Overgård og Hilde Marit Hauge 

4 Kretsens årsberetning 

Kjetil gjennomgikk i korte ord årsberetningen for 2017. 

Årsberetningen med vedlegg enstemmig godkjent 
s Regnskap 

Rask gjennomgang av de enkelte regnskapene. Revisorgodkjennelse ikke lagt ut på 
kretsens hjemmeside, men ble vist frem på kretstinget. 

Regnskapet ble godkjent 
6 Behandle innkomne forslag 

Ved fristens utløp var det kun kommet to forslag, begge fra styret i STSSK. 

1) Forslag i fra kretsstyret - kortere løypelengder junior og senior 
Trøndercup. 

Forslag fra Stiklestad IL vedrørende endring av løypelengde 
Nord-Trøndelag Skiskytterkrets har mottatt et innspill fra Stiklestad IL som de vil 
behandle på kretstinget. De har sendt dette til STSSK for å høre hvordan kretsen 
stiller seg til forslaget - og om det kan være en mulighet for å gjennomføre 
Trøndercup neste sesong etter dette forslaget. 

Forslaget går ut på å korte ned løypelengden på renn for junior og senior, men 
beholde antall skytinger med det formål å øke renndeltakelsen i denne gruppen. 
For utøvere som ikke satser NC så antar man at lav deltakelse på kretsrenn skyldes 
at løypelengden er for lang til at man kan «slenge seg med» på renn. For de som 
går NC så antar man at lav deltakelse skyldes at det ikke passer inn å gå renn med 
full løypelengde mellom NC renn. 
I tillegg så foreslår man å slå sammen klassene for 17-senior. 

Forslag fra Stiklestad IL: 



Et forsøksopplegg for sesongen 18/19 på kretsrenn. Klassene 17 - senior går samme 

løypelengde. 

Sprint: K 17 - SR 4,5 km korte strafferunder 

M 17 - SR 6 km korte strafferunder 

Normal: K 17 - SR 7,5 km tillegg for bom 30 sek 

M 17 - SR 10 km tillegg for bom 30 sek 

Fellesstart: K 17 - SR 7,5 km korte strafferunder 

M 17 -21 10 km korte strafferunder 

Kretsstyret har diskutert forslaget, men er i utgangspunktet ikke positiv til forslaget. 
Styret tror ikke at de utøverne som går NC ønsker kortere løypelengde - da hindrer 
vi at de øver på konkurransegjennomføring i henhold til de krav som stilles. For de 
utøverne som ikke deltar i NC og som eventuelt synes at løypelengden er for lang 
så er styret positiv til å eventuelt tilby en felles miljøklasse med kortere lengder for 
juniorer og seniorer i tillegg til konkurranseklassene. 

Til terminlistearbeidet for 2018/2019 ønsker derfor styret ikke at kretsen skal være 
med på å prøve ut kortere løypelengder i TC, men man kan evt. Tilby miljøklasse. 
Styret vil ikke være negativ til hvis man ønsker å prøve ut kortere løypelengde for 
alle juniorer og seniorer i andre lokale renn enn TC i regi av klubber i NTSSK neste 
sesong. 

Da NTSSK skal ha dette som sak til tinget og vi samarbeider om terminlisten ønsker 
STSSK åta dette som en sak på kretstinget slik at klubbene har en mulighet til å 
uttalelse seg om saken. 

Kommentarer under tingbehandlingen var at man støtter forslaget i fra styret i 
STSSK, men at forslaget om å tilby miljøklasse høres fornuftig ut. 

Vedtak: 

Kretstinget stiller seg bak innstillingen til kretsstyret om å ikke ønske felles klasse 
for junior og senior med kortere løypelengde i Trøndercup for sesongen 2018/2019. 

For arrangører av Trøndercup som ønsker å tilby miljøklasser med disse 
løypelengdene i tillegg så er kretstinget positiv til det. 

For arrangører av renn utenom Trøndercup er kretstinget positivt til at kortere 
løyper og felles klasse for juniorer og seniorer kan prøves ut. 



2) Forslag i fra kretsstyret - disponering av overskudd etter Team Statkraft 
Midt-Norge 

Sør-Trøndelag Skiskytterkrets har tidligere fått bekreftet fra Norges 
Skiskytterforbund at eventuelt overskudd etter Team Statkraft Midt-Norge kan 
overtas av Skiskytterkretsen. 

Ved avleggelse av regnskapet for 2017 viser balansen at bankkonto tilhørende 
Team Statkraft Midt-Norge har en saldo på kr. 161.020,-. Dette inkluderer kr. 
50.000,- innbetalt fra Norges Skiskytterforbund i juni 2017 til satsning for utøvere 
20+ som ble overført til TBT20+ i januar 2018 (inntektsført i TBT20+ i 2017). I tillegg 
er andel momskompensasjon overført i 2018 fra kretsen til Team Statkraft Midt 
Norge tilsvarende inntektsført beløp i 2017 kr. 19.392,-. Saldo etter disse 
transaksjonene er derfor kr. 130.412,-. 

I og med at dette er midler som er opptjent gjennom satsning for utøvere 20+ 
historisk ønsker kretsstyret å fremme forslag om at dette er midler som overføres 
til team TBT20+. Styringsgruppen til teamet får der ansvar for å disponere disse 
midlene over ønsket periode og til fornuftige disponeringer, men at disse midlene 
ikke skal benyttes til redusert egenandel. 

Vedtak 

Kretstinget stiller seg bak innstillingen til kretsstyret og kr. 130.412,- overføres til 
team TBT20+ hvor styringsgruppen for teamet får ansvar for å disponere midlene 
over ønsket periode og til fornuftige disponeringer. Midlene skal ikke benyttes til å 
redusere egenandel for deltakende utøvere. 

7 Fastsetting av medlemskontingent for 2018 
Styret foreslår ingen endring på medlemskontingenten. 
Kontingent: kr. 2.000,- per klubb, kr. 50,- per lisensbetalende utøver. 

Så lenge STSSK har god økonomi er det ingen grunn til å endre på 
kretskontingenten. 
Enstemmig vedtatt. 

8 Budsjett 2018 
Budsjettet for STSSK 2018 ble fremlagt. Det budsjetteres med inntekter på kr. 
376.000 og tilsvarende kostnader. Dvs. med kr. 0 i overskudd. 

Budsjett vedtatt 
9 Sør-Trøndelag Skiskytterkrets sin organisasjonsplan 

Organisasjonsplanen ble kort gjennomgått. 
Kretsen har ingen egen jenteansvarlig. Dette skal pt. Dekkes av sportslig utvalg. 



Sør-Trøndelag skiskytterkrets 
Organisasjonsplan 2018 

- 
Kretstinget 

ii 
'I 
I 

Styre: 
Leder 
Nestleder 
3 styremedlemmer 
2 varamedlemmer 

Revisorer: 
2 reviso<'er 
2 varareviso rer 

I 
Valpomlte: 
Leder 
2 medlemmer 
1 varamedlem 

Alle verv i denne organisasjonsplanen velges av Tinget i bl!!· Lov for STSSK § 16 
Valgkomite velges etter innstilling fra styret (ref. Lov for STSSK § 21 pkt. 1) 
Andre faglige utvalg og komiteer oppnevnes av styret etter behov (ref Lov for STSSK § 21 pkt. 2) 

I Utvalg i Sør-Trøndelag skiskytterkrets 2018 
Sportslig utvalg 

o frotminr11.fl.', ~~h/,ri,on ,nU T0upou1t Sport'-'le ut ... .i!g 

o Ac,ut•l~n·i"'"gcr TC oø 't'oun• St.ar Søorhlg utv.1tg 
o TO (u"' t1rti.ur.-iUt'r 

o frcnoc1~"'' ~C'hul,.,l!C'r 
o Rt'«"On•lt' 'l'Ouf'III S1.1, ""ml,n;r IC,.et,ut-, Uer 
o Toi P11!:wn Crrhuhl,Uf't 
o Jcnlcuim1 n,rr: r/Jcntrt.11.1\ Spo.-u .. utv41& 
O KrN1.wmlW1Jt'I I J l.l .b 
o ICJtt\J.ai; 

o Trondflr,m BJthlaf1 ·t',m 

o Tron:thrlffl 8o..111~10n ·c.tm 10 ø•11u 

Sport\l'I utv,11, 
Sp~rtuq{ utv.11~ 

Arrangement utvalg 
T11111~.,.,t11Ø 

o St:.1tnum,r,c1 mcd.al1cr oa o~l't'' 

'1t'tt.mr\.l:rr.Uø 

o Mrchhrr 

Nil ,O r'I .J lt' UUl'llt'mt" Rl 

o Sluttc/o,s.1n~c,e o-.crnollltll 
o Slr-'fft"lrdt"U' 

o k1t•h-!!!!,Of!_~ 

Godkjent av kretstinget. 
10 Valg 

Valgkomiteen har bestått av John Fløtturn, Laila Singstad og Roar Wærnes. Ståle 
Flotten som varamedlem. 

Leder - Kjetil Værnes, Rennebu IL - gjenvalg 1 år 
Nestleder - Knut Sand, Byåsen Skiskytterlag - gjenvalg 1 år 
Styremedlem - Christin Gjønnes, Oppdal IL- gjenvalg 2 år 
Styremedlem - Chris Endre Haugen, Trondhjems Skiskyttere - ny 2 år 
Styremedlem - Kathrine Bjørndalseter- Sokna IL- ny 2 år 

1. varamedlem - Per Arnfinn Selvnes - Orkdal li - gjenvalg 1 år 
2. varamedlem - Roar Skuterud - Skaun IL- ny 1 år 



Revisor - Else Bjørg Simonsen - Byåsen Skiskytterlag - gjenvalg 1 år 
Vararevisor - Trude Eid - Leik IL- gjenvalg 1 år 

Valgkomite: 
Medlem - Elin Skånøy-Skauga IL- ny 2 år 
Medlem - Mari Overgård - Byåsen Skiskytterlag- ny 2 år 

Valgkomiteens og styrets forslag ble enstemmig vedtatt 

Kretstinget ble avsluttet 21.00. 

Godkjent protokoll 

Soknedalen, 26. april 2018 

Mari Overgård Hilde Marit Hauge 

Mona Selnæs 

referent 


