
SPENNING I SIKTE



BAKGRUNN

•NSSF gjennomførte i sesongen 2014-15 en 
oppkjøringsturne « Spenning i sikte» frem mot Skiskytter 
VM 2016  i kollen

•Ble en suksess og skiskyting fikk stor oppmerksomhet 
både i form av rekruttering og kjennskap til skiskyting.

•På bakgrunn av den oppmerksomheten og den suksess 
som «spenning i sikte ble», ønsker NSSF å gjennomføre 
en runde til for å rekruttere flere til idretten

•NSSF ønsker å synliggjøre skiskyting på nye og 
utradisjonelle måter.

•Søkt om stønad fra sparebankstiftelsen DNB. 
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•Søknad om å få smøretrailer med opplegg fra NSSF ble 
kunngjort på NSSF hjemmeside, hvor både krets og klubb 
kunne søke om turnestopp.

•Fikk inn mange søknader med god begrunnelse.

•Det er NSSF utviklingskomite som plukker ut de som fikk 
sin søknad innvilget om turnestopp.

•Opplegget lages gjennom samarbeid mellom forbund og 
krets/lag.

•Gjennomføres på følgende måte:
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GJENNOMFØRING

•Steg 1: Lørdag i by/tettsted benyttes NSSF-smøretrailer og vi har fem 
ulike aktiviteter der skyting med laservåpen er den sentrale aktiviteten. 
Den lokale klubben må stille med 15 frivillige til gjennomføringen. Dette 
for å nå nye rekrutter.

•Steg 2: Søndag gjennomfører vi et besøk i den lokale klubben, der de 
får utlevert en utstyrspakke bestående av et våpen og en rulleskipakke 
(rulleski, skisko, staver og hjelm) samt kompetansepåfyll, foredrag og 
dialog angående rekrutteringsarbeid.

•Steg 3: Det vil bli stilt krav om at klubben gjennomfører en 
skiskytterskole i etterkant av besøket. En skiskytterskole er 
nybegynneropplæring for barn i alderen 10 år og eldre samt deres 
foreldre, den foregår over ti kvelder og et eget sikkerhetskurs er en del 
av denne opplæringspakken.

•Steg 4: Vi gjennomfører en tilpasset questback evaluering av turneen
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TURNESTOPP

•4-5. juni: VIK IL skiskyting

•11-12. juni Stårheim Skiskytterklubb

•23-25.juni Fullt hus skiskytterfestival - må avklares

•2-4. aug LS Målselv

•6-7. aug Nordreisa IL

•13-14. aug Skjervøy IL

•20-21.aug Snåsa ski og skiskytterlag

•22. aug. Trondheim. Utdeling av OEB fond

•27-28. aug Stiklestad IL
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TURNESTOPP

•10-11.aug Skaun IL

•17-18.sept Tormod ski og skiskytterlag

•1-2. okt Simostranda

•8. okt Majorstuen
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•Være i dialog med kontaktperson i NSSF

•Markedsføring av «Spenning i sikte» 

•Stille med hjelpepersonell

•NSSF stiller med utstyrspakke
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