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Sak 98: Godkjenning av protokoll for styremøte 16 2012-2014 
 
Vedtak:  Godkjent 

 
 

Sak 99: Kraftsentermodellen 2014-2018 
For å få en forståelse for tanken bak kraftsentermodellen, er det fornuftig å se på hele 
forbundets utviklingstrapp. 
 

- 13-16 år er primært klubbenes ansvar. Kretsene bidrar med lokale samlinger og 
NSSF bidrar med Young Star-samlingene. 

- 17-19 år er i hovedsak kretsenes og de videregående skolene sitt ansvar. 
NSSF har avtaler med alle skoler med skiskyting som idrett. Dette betyr at 
NSSF har ansvar for skolering og utvikling av disse trenerne, samt at NSSF 
arrangerer åpen juniorsamling. 

- Eldre junior og yngre seniorløpere ivaretas gjennom kretsene, samt Team 
Statkraft-lagene. Her er forbundet tungt inne økonomisk i 8 forskjellige Team 
Statkraft-lag. Tre av disse Teamene (Lillehammer, Trondheim og Tromsø) har 
forbundet langsiktige avtaler med. De fem andre, får støtte etter en 
søknadsrunde. De signerer da avtale for to år, før ny søknadsrunde blir utlyst.  

- Landslagsløperne ivaretas gjennom Kraftsentermodellen og landslagstrenerne. 
 
Det er viktig å se dagens landslagsmodell med kraftsenter, Team Statkraft og 
talentutvikling gjennom blant annet Young Star og åpen juniorsamling i en helhet. 
Dette gjenspeiler nemlig forbundets satsing på de ulike nivåene. 
 
I forslag til langtidsplan foreslås det følgende når det kommer til kraftsenter: 
 
 
 
 



Kraftsenter 
Mål:  Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale kraftsenteret på Lillehammer. 

I tillegg styrker vi aktiviteten rundt lokale miljøer der vi har 
landslagsaktivitet  

 
Strategi: Sikre våre utøvere på landslag best mulig tilgang på treningsfasiliteter, 
   treningsmiljø, treneroppfølging, fysikalsk- og medisinsk oppfølging samt  
  muligheter for å kombinere idrett og utdanning. 
 
Tiltak:  

a) Stille trenerressurser til disposisjon for landslagsløperne.  
b) Følge opp løpere i regionale utviklingsmiljøer gjennom Team Statkraft, 

eks. i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø, 
c) Samarbeide med høgskole/OLT om bruk av stormølle for trening og 

testing, basistrening og helse/ fysioterapitjenester. 
 
Videre så står det følgende i langtidsplanen under de ulike landslagene: 
 

- Øke prestasjonsnivået gjennom en sterk og tydelig treningsfilosofi. 
- Optimalisere treningshverdagen både på og utenfor samling. 

 
Hovedhensikten med kraftsenteret er å sikre et optimalt opplegg rundt 
landslagsløperne, derfor bruker forbundet så mye ressurser på dette fra 
toppidrettsbudsjettet. I tillegg vil en del tilbud og opplegg være åpne for andre løpere 
og trenere, for eksempel Team Statkraft eller andre som satser eller er tilknyttet et lag 
eller team. Det viktigste er likevel å tilrettelegge for landslagsløpere, så vil en del av 
filosofien og godene (gjennom lege, fysioterapi, testing, treningsfilosofi) dryppe på 
miljøet rundt i tillegg. 
 
Dette betyr at vi, gjennom å samle de beste utøverne og trenerne deres i noen miljøer, 
vil få bedre utnyttet forbudets ressurser og lagt bedre til rette for en best mulig 
treningshverdag. Da sikrer vi også at forbundets treningsfilosofi forankres og følges av 
alle de som er knyttet opp mot landslagene, samt at vi får denne overført til andre 
utøvere og trenere rundt disse miljøene. 
 
26 av 35 landslagsløpere er i dag tilknytta Lillehammer, og med forbundets, 
Olympiatoppens og Høgskolens ressurser blir dette et naturlig nasjonalt kraftsenter. 
Derfor vil forbundet bruke mer av forbundets ressurser her enn andre steder. I tillegg 
ser vi at mange av løperne som ligger rett bak landslagsløperne også velger 
Lillehammer som bosted. Som nevnt over vil det være ringvirkninger også for disse, 
som følge av at forbundet har sitt nasjonale kraftsenter her. 
 
Andre steder der OLT og Høgskolene er viktige samarbeidspartnere er Trondheim og 
Oslo, og det utvikles nå også samarbeid i Tromsø og i Agder. Har vi landslagsløpere 
tilknyttet disse stedene vil det være riktig å sette inn ressurser også her. Men dette må 
også sees opp mot treningsfasiliteter, antall løpere og tilgjengelig kompetanse. Som 
følge av den miksen forbundet har per i dag, skal vi fortsette satsning i 
Trondheim/Granåsen, samt at det er naturlig å se på et opplegg i Oslo/Holmenkollen, 
Kristiansand/Sirdal og Tromsø. Dette blir en mindre satsning, sammenlignet med 
Lillehammer og er derfor mer å betrakte som regionale utviklingsmiljøer. 
 
I ny modell for organisering av landslag, som ble vedtatt i august 2013, er det lagt opp 
til at rekrutt-trenere og juniortrenere skal bruke noe av tiden sin på oppfølging av 
landslagsløperne lokalt gjennom kraftsentrene. For sesongen 2014-2015 vil 



juniortrener damer være tilknyttet Agder, men også ha et ansvar for oppfølging av 
utviklingsmiljøer nasjonalt. Det samme ansvaret har juniortrener herrer, som er 
tilknyttet Trondheim. Rekrutt-trener herrer vil være tilknyttet Trondheim, mens rekrutt-
trener damer vil ha Lillehammer som område. På Lillehammer vil også assistenttrener 
herrer elite ha koordineringsansvar, samt at forbundet bidrar med ekstra midler inn i en 
trenerstilling for Team Statkraft. Dette for å ivareta de mange løperne som sogner til 
Lillehammer. 
 
Oppsummert skulle dette forklare forbundets tanker rundt kraftsenter og hvorfor man 
ønske å bruke ressurser på dette. 
 
Utover at forbundet vil ha en sterk satsning på dette, som hovedsakelig er knyttet til 
landslagsutøverne, vil det også bli en utvidet satsning på andre nivåer i 
utviklingstrappen: 

- For junior ser en at Norge har mange gode resultater i 17-19 i internasjonale 
konkurranser, men vi tar få medaljer i junior-VM (20-21). Derfor ønsker vi å 
styrke satsningen med å utvikle morgendagens toppløpere. En ønsker å styrke 
samarbeidet mellom de ulike miljøene i regionene, blant annet ved at 
juniortrenerne våre vil reise noe mer rundt og delta på regionale samlinger. Her 
er det meningen at de lokale løperne, som er på forbundets treningsgrupper 
også skal delta. På denne måten ønsker en å bli bedre kjent med løperne og 
deres trenere før de kommer inn på juniorlandslaget. Dette sikrer at forbundet 
har bedre oversikt over det som skjer i 17-19 årsklassene. Det vil også bli noe 
hospitering for løpere og deres trenere på forbundets junior- og 
rekruttsamlinger. En vil også bruke noen tidligere toppløpere som mentorer på 
samlingene til junior. Vi ønsker videre at juniortrenerne skal være mer aktivt 
tilstede på Norgescup, slik at de er mer tilgjengelige for andre trenere i klubber 
og på team. For å få til dette er det viktig at landslagstrenerne får en 
kontaktperson i hver region som tar ansvaret for koordinering. 

- Et videre ønske er å styrke Team Statkraft lagene. Her vil man prioritere de 
lagene med sterkest aktivitet, som for eksempel Lillehammer, Trondheim, 
Tromsø og Oslo. Ved å satse mot disse stedene får vi utnyttet OLT og 
Høgskolene sin kompetanse innenfor basistrening, helse, kosthold, testing og 
bruk av stormølle. Forbundet bør enda sterkere inn i disse teamene i 
forbindelse med treneransettelser og uttak av løpere, slik at dette henger 
sammen med resten av forbundets satsning (etter Skiforbundets modell for 
Team Veidekke Tromsø, Trøndelag, Innlandet og Oslofjorden). Disse lagene 
skal kvalitetsmessig ligge under forbundets landslag, men skal være noe annet 
enn et rent kretslag etc. Hovedmålgruppen vil være løpere som er ferdig med 
videregående skole, og oppover til yngre senior, dvs 19-25 år. Den økonomiske 
forbundsstøtten til teamene vil basere seg på de som er over 19 år, men 
samtlige team vil være sikret en garantistøtte. På den måten kan de teamene 
som ikke greier å fylle opp med utøvere på 19 år og eldre dekke ledige plasser 
med yngre utøvere. Det er ønskelig at det er et visst samarbeid mellom disse 
lagene og forbundets trenere på rekrutt- og juniorlag, og det er også ønskelig at 
noen av forbundets samlinger legges opp sammen med de nevnte Team 
Statkraftlagene. 

- I samarbeid med offentlige og private skoler med spesialisering i skiskyting, vil 
vi sørge for å gi et godt treningstilbud for aldersgruppen 17 – 19 år. Dette skal 
gjøres gjennom en kontrakt med skolene, som vil bli evaluert grundig hvert år. 
Trenerne på skolene skal gis tilbud om minimum to trenermøter i året og 
forbundets juniortrenere skal besøke disse miljøene en gang i året. Videre skal 
NSSF arrangere årlige kurs rettet mot trenerne på de videregående skolene. 

 



Forbundet ønsker altså med dette å øke sin satsning, samt sette inn økte ressurser på 
utviklingsnivåene som håndteres av videregående skoler og Team Statkraft. 
 

Vedtak: Kraftsentermodellen legges fram som forbundsstyrets forslag for 
Tinget i juni 2014 som en del av langtidsplanen. 

 
Sak 100: Langtidsplan 2014-2018 

Langtidsplanen har vært gjennom en grundig bearbeidelse fra oppstart av arbeidet i 
forbindelse med ledermøte i Molde. Dokumentet har flere ganger vært ute på høring, 
både til administrasjonen, styret og organisasjonen for øvrig. 
 
Etter at saken ble gjennomgått grundig under styremøte 13 i Reit Im Winkel, har de 
endringene som ble besluttet der blitt justert, samt at en del overordnede punkter er 
kommet på plass. 
 
Dokumentet fremstår nå ferdig og danner grunnlaget for det forbundet ønsker å jobbe 
videre med de neste fire årene. 
 
 

Vedtak: Styret vedtar forslag til ny langtidsplan 2014-2018. 
 
 
 Sak 101: Godkjenning av profil og designmanual 
Forbundet ønsket å oppdatere sitt uttrykk og sin profil for å kunne fremstå mer 
helhetlig i sin framtoning. Det ble derfor satt i gang et arbeid med dette som mål. I 
prosessen har det blitt benyttet ekstern bistand fra blant annet Los & Co, og styret har 
vært informert og involvert flere ganger i prosessen. Det var ikke ønskelig å gjøre noe 
revolusjonerende grep med verken logo eller uttrykk, men man kunne gjerne 
modernisere noe. Hovedtanken var at man skulle få et tydelig uttrykk i alt fra 
presentasjoner, til trykt material og til alt annet som kommer fra Norges 
Skiskytterforbund. Dette skal komme til syne hver gang forbundet snakker og samtlige 
i forbundet skal benytte de samme malene og de samme uttrykkene.  
 
Det foreligger nå en modernisert logo, samt en designmanual. Tanken er å innføre 
dette fortløpende. Forbundet vil ikke benytte store ressurser på et totalt hamskifte, 
men heller innføre endringene etter hvert som nytt materiale skal produseres. 
 

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til ny profil og designmanual. 
Implementeringen av det nye uttrykket vil bli faset inn i forbundet 
fortløpende etter hvert som nytt materiale skal produseres. 

 
 

Sak 102: Søknad økt støtte – Team Statkraft Lillehammer 
Team Statkraft Lillehammer har vært en viktig bidragsyter i å skape gode 
seniorutøvere i skiskyting de siste årene. Lillehammer som region har også vist seg 
som det område der flest utøvere velger å bosette seg i forbindelse med sin 
skiskyttersatsning. Forbundet har gjennom sin utviklingstrapp, som er belyst blant 
annet i kraftsentersaken over, lagt stor vekt på Team Statkraft lagene rundt omkring i 
landet, når det gjelder utvikling av utøvere fra 19 år og oppover. Dette er, sammen 
med landslag, forbundets viktigste satsningsområde for å skape et godt utviklingsmiljø 
for framtidige topputøvere. 
 
Team Statkraft Lillehammer har i år mottatt hele 75 søkere til sitt team. Dette er 
betydelig flere enn det som det har vært mulig å tilby plasser til. Teamet har derfor sett 



på muligheten til å øke antall plasser i laget, for å imøtekomme den økte 
søknadsmassen. Gjennom sitt innsendte forslag vil Teamet kunne tilby totalt ca. 40 
utøvere enten et kategori 1 eller et kategori 2 tilbud.  
 
Det økte antallet utøvere og deres egenandel vil ikke alene kunne finansiere økningen 
i kostnader dette vil medføre. Man må blant annet øke antall trenerressurser og både 
samlinger og tester vil bli dyrere.  
Team Statkraft Lillehammer søker derfor om økonomisk støtte på kr. 200 000 fra 
forbundet til å kunne gi dette forbedrede tilbudet. 
 
 

Vedtak: Styret innvilger søknaden om økt støtte til Team Statkraft 
Lillehammer på 200 000 kr. med bakgrunn i den betydelige 
økningen av aktive utøvere i område. Dette gjelder støtte for 
sesongen 2014/2015. 

 
 Bevilgningen finansieres over det ubundne fondet. 

 
 

Sak 103: Tingsak: Styrets beretning 2012-14 med statistikk 
Administrasjonen la frem forslag til styrets beretning for perioden 2012-14 m/ 
statistikk.  
 

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til styrets beretning for perioden 
2012-14 med de endringer som ble foretatt i møte. Statistikken tas 
til etterretning.  

 
 
Sak 104: Tingsak: Behandling av innkomne tingsaker 

Tingsak 6.1: På NSSF 17. ordinære ting 1.-3. juni 2012 i Kristiansand, tok Buskerud 
Skiskytterkrets opp følgende sak: 
 

"Anmodning om at tinget ber Skiskytterforbundet om å utrede alternative 
inndelinger av regionene." 
 
Vedtak: 
Saken oversendes det nye styret og settes opp som temasak under ledermøtet 
i 2013, for deretter vurderes som en eventuell tingsak i 2014. 

 
I NSSF har vi tre organisasjonsledd: klubb, krets og forbund. Det er i dag åpent for 
samarbeid mellom kretsene uavhengig av region.  
 
Regionene har følgende funksjoner i norsk skiskyting: 
- Landsdelsmesterskap 
- Deltakelse i Statkraft Young Star 
- Regionsamlinger for 15-16 åringer 
- Noen har kompetansehevende tiltak sammen innad i regionen, trenerforum 
kretsutviklere og jenteansvarlige.  
- Anleggsrådgiving 
- Soner for tildeling av mesterskap 
- I noen regioner er det også samarbeid og terminliste. 
 
Saken angående en eventuell ny regioninndeling i NSSF ble tatt opp som temasak på 
NSSF sitt ledermøte i Molde 7.-9. juni 2013 i henhold til vedtaket på Tinget i 2012. 



 
Etter disse innspillene har Utviklingskomiteen arbeidet videre med saken og på 
bakgrunn av dette utarbeidet tre alternative forslag: 
 
Alternativ 1: 
Regioninndelingen opprettholdes slik den er i dag. 
Alternativ 2: 
I utredningen av alternativ 2 har UK ønsket å vurdere regionstørrelsen basert på antall 
lisensløpere for å lage en inndeling. Med det forslaget som foreslåes her, vil dette bli 
godt ivaretatt.  
 
Utviklingskomiteen anbefaler at regioninndelingen opprettholdes i følgende regioner: 
Region Nord 
Region Midt 
Region Sør – døpes om til sørvest.  
Region Vest 
 
Utviklingskomiteen foreslår en ny inndeling av region Øst i alternativ 2: 
> Innlandet: Hedmark, Nord-Østerdal og Oppland 
> Sør: Telemark, Vestfold og Buskerud 
> Øst:(Oslo, Akershus og Østfold) 
 
Den nye inndelingen bør gjelde for: 
- Landsdelsmesterskap 
- Deltakelse i Statkraft Young Star 
- Regionsamlinger for 15-16 åringer 
- Kompetansehevende tiltak sammen innad i regionen, trenerforum kretsutviklere og 
jenteansvarlige.  
- Terminliste samarbeid. 
 
I forhold til tildeling av mesterskap opprettholdes den ordningen vi i dag har med 6 års 
syklus. 
 
Alternativ 3: 
Utviklingskomiteen ba om synspunkt fra Telemark skiskytterkrets om region inndeling. 
Da spesifikt fordeler og ulemper for Telemark om tilhørighet til Region Sør (Rogaland- 
og Agder skiskytterkrets) kontra Region Øst (Vestfold og Buskerud).   
 
Leder TVSSK ved Jon Are Tellefsen ga i sin tilbakemelding 09.05.2014 at de hadde 
hatt en runde på dette sammen med ledere for klubbene i kretsen. De har god 
rekruttering og fått sterke bånd til Vestfold. Klubbene ønsker derfor å holde seg 
østover med tanke på det sportslige. De føler den sportslige utviklingen for løperne 
sine vil være større sammen med Buskerud og østover.  
 
Derfor ønsker ikke TVSSK løsningen som er skissert i alternativ 3.De ønsker å 
opprettholde regionene slik de har vært.  
 
Dette hindrer de ikke å reise på renn i Agder og å samarbeide med region Rogaland 
og Agder ved behov.  
 
Alternativ 3 blir derfor forkastet. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret innstiller på å beholde eksisterende regioninndeling. 



 
Tingsak 6.2: Forslaget er reist av Birkenes IL og lyder som følger:  
 
Birkens IL foreslår at det åpnes for at landslagsløpere kan benytte klubbtøy i NM. 
 
Begrunnelse: 
Siste NM ble overført direkte på TV med stort hell. Om nasjonal TV-dekning fra NM er 
aktuelt i framtida er ikke sikkert, men i så fall er det klubbenes mulighet for å få 
profilering og omtale. Det skaper lokal entusiasme og styrker klubbmiljøet. 
Vår klubb har lang tradisjon for å levere landslagsløpere, og er kry av det, men vi rettet 
oss i TV-stolen også når våre øvrige løpere fôr fram i NM-løypene med klubbens navn 
i panna og på ryggen. Og det ble flittig kommentert i lokalmiljøet. 
Landslagsløperne er oppalet i klubbene, så vi mener dette kan være et sundt bidrag 
begge veier.  
Til sammenligning fungerer tilsvarende ordning i skiforbundet, som har lang tradisjon 
for TV-dekning fra NM. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret innstiller på å beholde dagens ordning. Dette begrunnes blant annet i at 
forbundet har signert langsiktige sponsoravtaler med blant annet DNB og Swix, der 
dagens ordning ligger som en betingelse for å kunne oppfylle avtalene. 
 
 
Tingsak 6.3: Forslaget er reist av Buskerud Skiskytterkrets og lyder som følger:  
 
Endre antall etapper på jentestafetten i hovedlandsrennet fra 3 etapper til 4 etapper. 
 
Begrunnelse: 
Under årets hovedlandsrenn på Orkdal var det totalt påmeldt 126 jenter mens det var 
plass til 90 jenter på stafetten. Dette medførte at 36 jenter ikke fikk gå stafett. i 2015 vil 
det bli enda flere jenter totalt sett da det kommer opp en større jenteklasse født i 2000 
(61 deltakere Kvalfossprinten 2014, vil anta større deltakelse i HL enn på Kvalfoss) 
med en liten jenteklasse født i 1998 (49 deltakere på HL 2014) Noe som betyr, hvis 
ikke reglene forandres, at ennå flere jenter ikke får gå stafett i 2015. Vi er klar over at 
det er noen kretser som er tynne på jentesiden, men mener at dette kan løses med at 
de kretsene som ikke er mange nok til å stille egne lag, kan få muligheten til å slå seg 
sammen å stille som fullverdige deltakere i stafetten. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Saken oversendes det nye styret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tingsak 6.4: Forslaget er reist av Voss Skiskyttarlag og lyder som følger:  
 
Forslag om endring av programmet for NM senior. 
 
Voss Skiskyttarlag fremmer med dette forslag om følgende endring av NM for senior: 
  
a) Sprint, fellesstart/jaktstart og stafett gjennomføres en helg (fredag, lørdag og 
søndag) i perioden mellom 25. desember og 20. februar.  
b) Normaldistansen arrangeres som et del av en Norges Cup helg.  
 
Bakgrunn  
Vi ønsker at NM skal være en folkefest for skiskyttersporten. Vi ønsker også at 
mesterskapet være et sportslig høydepunkt hvor nye talentet kan bryne seg mot 
dagens elite.  
For å få dette til mener vi at NM arrangementet må deles i 2, og hoveddelen må 
arrangeres i januar eller februar!  
 
Vi har nettopp arrangert NM i skiskyting på Voss. På mange måter ble det et vellykket 
arrangement med 9000 tilskuere i arenaen i løpet av NM uka. Gode direktesending på 
NRK, og introduksjon av elektroniske blinker. Men for oss som arrangør nådde vi ikke 
alle målsettingene. Vi hadde ambisjoner om 20.000 tilskuere og et enda bedre 
sponsorsalg. Totalt fikk vi en inntektssvikt på over 1 million. Omsettingen endte på 3,5 
millioner. Etter 10.000 dugnadstimer sitter vi igjen med et økonomisk tap. Men 
heldigvis ikke større enn at vi handterer det.  
 
Vi arrangerte NM i Nordiske Grener i 2012. Dette ble arrangert i januar, med over 
30.000 tilskuere, og en omsetting på 9 millioner. Dette viser at NM har et stort 
potensiale som arrangement, og at NM kan spille en viktig rolle for å utvikle 
skiskyttersporten. Vi mener det er viktig for skiskytter Norge at vi lager en best mulig 
arena for de løperne som enda ikke har nådd World Cup nivå. Ved å utvikle 
sesongstarten på Sjusjøen og NM får vi en arena som kan skape enda større bredde i 
toppen. For å lykkes med dette tror vi at det må gjøres noen justeringer av opplegget 
rundt NM.  
 
Som et ledd i evalueringen av NM har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant 
årets deltagere. 81 % svarer her at de støtter vårt forslag.  
 
Del NM i 2!  
Å arrangere NM fra tirsdag til søndag er svært ressurskrevende. I praksis måtte vi som 
arrangør ta funksjonærer ut av jobb i en uke. Det er ikke holdbart. Det belaster 
dugnadsarbeideren for hardt, og gjør det vanskelig for arrangøren å gjennomføre 
mesterskapet. Det er også for krevende for løpere og ledere. De færreste har 
skiskyting som jobb. Tapt inntekt og store hotellkostander er en stor belasting.  
Vi mener derfor at NM’s Normaldistanse bør flyttes fra NM uka og arrangeres som en 
del av en Norges Cup helg.  
 
Flytt NM til sesongen!  
NM i dag arrangeres etter at World Cup sesongen er over. Argumentasjonen for at det 
skal være slik er at da har landslagsløperne tid til å delta. Tanken er god, men faktum 
er at det ikke er slik i virkeligheten. Under NM på Voss var det under halvparten av 
landslagsløperne som stilte til start. 
  
Her er deltagerstatistikken for landslagsløperne de siste fire årene: 



 
 NM 2014 NM 2013 NM 2012 NM 2011 Snitt 
Deltakelse fra 
herrelandslaget 

50 % 61 % 50 % 72 % 58 % 

Deltakelse fra 
damelandslaget 

43 % 71 % 77 % 91 % 70 % 

Snitt totalt 47 % 66 % 63 % 81 % 64 % 
 
Vi mener at argumentene for å flytte NM til januar eller februar er overveldende:  

- Ved å flytte Normaldistansen bort fra NM uka sitter vi igjen med et handterlig 
NM program både får arrangør, løpere og ledere. Til og med landslagsløpere i 
World Cup sesong har kapasitet til å delta på et par løp på NM. Det viser 
erfaringene fra langrennsleiren.  

- Medieinteressen vil øke formidabelt. NM vil i sesong vil ha en sportslig 
betydning for videre deltagelse i World Cup eller VM/OL. Det vil bety mye både 
for arrangementet og deltagerne.  

- Sportslig vil det bety svært mye om de nest beste utøverne får en mulighet til å 
konkurrere seg inn på landslaget i sesong.  

- NRK vil trolig ønske å gjennomføre en direkteproduksjon fra et slikt mesterskap. 
Det vil bety svært mye for sporten.  

- For publikumsoppmøte vil et NM med sportslig betydning bety svært mye. Det 
ser vi for NM i langrenn. På Voss kostet TV produksjonen arrangøren ca 1,5 
millioner kroner. Årets erfaring viser at et NM slik det arrangeres i dag ikke har 
finansieringskraft til å betale en så stor regning.  

- For sponsorsalget vil det være svært mye enklere å selge inn et NM i sesong. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Del 1 av forslaget, sprint, fellesstart/jaktstart og stafett gjennomføres en helg (fredag, 
lørdag og søndag) i perioden mellom 25. desember og 20. februar, støttes ikke av 
styret. 
 
Del 2 av forslaget, endring av NM program, oversendes det nye styret, og ses i 
sammenheng med styresak 109. Saken tas videre opp på ledermøte 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tingsak 6.5: Forslaget er reist av Fungerende Generalsekretær i Norges 
Skiskytterforbund, Stig Flatebø og lyder som følger: 
 
Det foreslåes en økning av forbundsstyrets Styregodtgjørelse. 
 
Saksgrunnlag: 
På Norges Skiskytterforbunds 16. forbundsting ble det vedtatt at president og 
styremedlemmer skulle få godtgjørelse for sitt styreverv. Det ble da satt følgende 
honorarsatser: 
 
President:    1 G (Tilsvarer i dag 85 245 kr.) 
Styremedlem:  1/10 G (Tilsvarer i dag 8 525 kr.) 
Møtehonorar:  1/100 G (Tilsvarer i dag 852 kr.) 
 
Ut i fra en vurdering på arbeidsmengden som blir lagt ned, spesielt i presidentrollen, 
foreslås det herved å øke dette styrehonoraret. Forbundets president legger ned 
veldig mange timer for å utøve sin rolle på en så god måte som mulig. Dette 
innbefatter utstrakt reisevirksomhet i forbindelse med møter og representasjon, mange 
timers arbeid med diverse saker som forbundet må behandle og ta stilling til, i tillegg til 
mange andre oppgaver. En siste faktor, som nok også har blitt en økt arbeidsbyrde de 
siste årene, er stadige henvendelser fra media. 
Flere forbund, deriblant Norges Skiforbund og Norges Fotballforbund har i dag 
heltidsansatte presidenter. Dette gir nok et vist perspektiv på hvor arbeidskrevende et 
slikt verv er. Det har etter hvert blitt så krevende også i vårt forbund, at det er blir 
vanskelig å kunne kombinere vervet med en normal fulltidsjobb. Dette mener vi bør 
vise tydeligere igjen i godtgjørelsen. 
Vi mener derfor at dagens godtgjørelse ikke gjenspeiler den arbeidsmengden som 
legges ned. Det foreslåes derfor å øke godtgjørelsen til forbundets styre fra og med 
nytt styre trer inn 15. juni 2014 til følgende satser: 
 
President:   150 000 kr. 
Styremedlem:  15 000 kr. 
Møtehonorar:  1 000 kr. 
 
Denne økningen gir en nokså solid økning i kompensasjon, men holder samtidig fast 
på en del grunnleggende verdier forbundet bygger på, som blant annet nøkternhet. 
Samtidig holdes beløpet på et fortsatt forsvarlig nivå i forhold til det inngrep det gjør på 
forbundets totale økonomi og aktivitetsmulighet. 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret innstiller på å videresende saken til behandling på Tinget 2014, der Fungerende 
Generalsekretær vil legge fram saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 105: Tingsak: Innstilling valgkomitè 2014-16 

Det sittende styret skal innstille medlemmer i valgkomiteen, som blir valgt på tinget. 
Valgkomiteen velges for tingperioden 2014 – 2016. I henhold til NSSFs lov, skal det 
velges en valgkomité bestående av en leder, fire medlemmer og fem varamedlemmer 
på tinget: 
 
NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling fastslår at medlemmene skal velges på følgende 
måte: ”…Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i 
styre, råd og utvalg mv med mer enn tre medlemmer…” 
 

Vedtak:  Følgende personer innstilles fra styret til valgkomiteen for 
perioden 2014-16: 
 
Leder:   Torfinn Løland (gjenvalg-sør) 
Medlem:  Marian Lyngsaunet (ny-midt) 
Medlem:  Ingrid Vedeler (gjenvalg-øst) 
Medlem:  Einar Løken (gjenvalg-vest) 
Medlem:  Arne Rasmussen (ny-nord) 
 
Varamedlem: Ole Østebø (ny-sør) 
Varamedlem: Ingrid Lien Johnsen (ny-midt) 
Varamedlem: Bjørn Tore Årevik (gjenvalg-vest) 
Varamedlem: Sidsel Moholt (gjenvalg-øst) 
Varamedlem: Kjersti Strand (Ny-nord) 

 
 

Sak 106: Tildeling av hedersbevisninger – B-sak  
 
  

Sak 107: Aktivitetsplan – Prosjekt Rekruttering VM 2016 
Norges skiskytterforbund ønsker å øke rekruttering og engasjement i organisasjonen frem mot 
VM 2016. Temaet er diskutert i flere møter høsten 2013 og våren 2014 både i 
administrasjonen og i styret.  
 
Vi ønsker engasjement i hele skiskytter Norge, økt rekruttering vil komme hele 
organisasjonene til gode. En forutsetning for å få gode norske utøvere er å få god rekruttering 
til sporten og å beholde utøverne.  
 
Utviklingskomiteen fikk oppdrag med å utarbeide en prosjektbeskrivelse for hvordan vi skal 
øke rekruttering og engasjementet i organisasjonen fram mot og etter VM 2016.  
 
Smøretraileren for skiskytterne er godt synlig, den ønsker vi å benyttes maksimalt når den er 
ledig.  
 
I styremøte den nr. 16 den 23. april ble det avsatt midler til et prosjekt for å øke rekruttering og 
engasjement i organisasjonen.   
 

Vedtak: Styret støtter forslaget fra utviklingskomiteen om å gjennomføre 
Prosjekt "Bredde og rekruttering" fram mot VM 2016.  

 
En forutsetning for at prosjektet skal lykkes er at en dedikert 
person i administrasjonen er ansvarlig for å drive prosjektet 
videre. Basert på de manglende ressursene forbundet har i høst, 
foreslåes det at det engasjeres en dedikert prosjektleder til dette. 



 
Administrasjonen får mandat til å starte samtaler for å engasjere 
en prosjektleder fra høsten 2014.  

 
Utviklingskomiteene får mandat til å gå videre med prosessen 
med å utvikle prosjektet sammen med administrasjonen.   

 
 

Sak 108: Klubblag eller kretslag på stafett NM og HL (TK 289) 
Saken er kommet opp med bakgrunn i innspill fra Arild Sandven som ønsker at NSSF 
vurderer å åpne for klubblag i stedet for kretslag under NM junior stafett.  Sandven 
mener at det er mer enn nok løpere til å gjennomføre klubblagsstafetter, og som 
sådan gjøre stafetten mere interessant. 
 
Dagens ordning baserer seg på kretslag.  I herreklassene er det to stafetter, en for 
klasse 17-18 år og en for klasse 17-21 år, begge disse har 4 etapper.  Inndelingen er 
gjort slik for å få flest mulig herrelag i stafetten, en annen aldersfordeling klassene 
mellom vil gjøre at et mindre antall får delta.  De siste årene har det vært opp mot 30 
lag i begge aldersklassene.  For jentene er det en klasse fra alder 17-21 år og på 
denne stafett er det kun 3 etapper.  Dette er gjort slik for at det skal bli flest mulig lag. 
 
Fordeler ved klubblag: 
- Større interesse og oppmerksomhet innad i klubbene 
- Større interesse fra lokal media 
- Laget kan "arbeide" mot et konkret mål tilknyttet NM/HL-stafetten som vil være 
motivasjonsskapende 
- Større rekruttering til egen klubb 
- Klubblag er mere forutsigbart på forhånd om hvem som får gå på laget 
- Kan bli mere uforutsigbart fra år til år ettersom årskullene innad i lagene varierer 
 
Fordeler ved kretslag 
- Flere utøvere får gå totalt sett 
- Utøvere som er fra klubb med få utøvere, får som oftest gå stafett i kretsregi 
- "De beste" utøverne blir med, selv om de kan tilhøre mindre klubber 
- Kan bygge oppunder kretsarbeidet, dvs samarbeid innad i kretsen på tvers av 
klubbene  
 
 

Vedtak: Dagens ordning med kretslag på stafett ifm. NM og HL 
opprettholdes.  

 
 

Sak 109: NM Seniors framtid med program og øvelser (TK 300) 
Bakgrunnen for å diskutere NM seniors framtid med tanke på program og øvelser har blant 
annet med statusen til NM senior og i hvilken grad eliteløperne stiller til start og bidrar på NM 
senior. Tiden er inne for å se på om man skal justere selve NM programmet og justere 
øvelsesutvalget. Denne saken har blitt diskutert bredt internt i organisasjonen hvor teknisk 
komité, utviklingskomitéen, TD2-gruppa og med idrettssjefen. NRK har også blitt involvert. 
 

Vedtak: Saken utsettes og vil bli tatt opp igjen av det nye styret til høsten. 

 
 

 
 



Sak 110: Møte- og talerett for NSSFs representant fra administrasjonen 
i rennjuryen (TK 303) 

Internasjonalt har IBU sin Race Director rett til å være med i alle møter rennjuryen har, dog 
uten stemmerett, kun talerett. Det kan være gunstig at NSSF organiserer oss på samme måte 
ut i fra to grunner: 

- Representanten(e) fra administrasjonen er på alle nasjonale renn og kan derfor 
overføre kunnskap og praksis fra de ulike sakene fra gang til gang. Dette vil oppleves 
positivt for utøvere/lagledere at tilnærmet like saker blir behandlet likt fra gang til gang. 
Samt at administrasjonen kan få større innsikt i de problemstillingene som en 
rennjuryen kommer opp i.  

- Administrasjonen jobber med reglement ukentlig og har god innsikt i hvorfor de ulike 
reglene har blitt formet slik de er i dag. 

 
Det er viktig å bemerke at rennjuryen fremdeles vil være helt og holdent uavhengig av innspill 
fra administrasjonens representant, som ikke skal ha stemmerett og således ikke skal være 
medlem av juryen. 
 

Vedtak: NSSFs representant fra administrasjonen får møte- og talerett i 
rennjuryen. 

 
 

Sak 111: Endre øvelse fra jaktstart til fellesstart for NM-øvelse for 
junior 6. februar 2015 (TK 307) 

Teknisk komité har fått anmodning om å vurdere å endre NM-øvelsen for junior fra jaktstart til 
fellesstart 6. februar 2015. 
 
TK har vurdert anmodningen på møte 13. mai, og innstiller til styret at øvelsen blir endret fra 
jaktstart til fellesstart. Dette begrunnes med at alle juniorene får gå NM-øvelsen, samt at alle 
løpere starter med samme utgangspunkt. Arrangøren Østre Toten er kontaktet, og de har ikke 
innvendinger til at øvelsen blir endret. 
 
Fellesstarten bør gå fredag 6. februar, sprinten 7. februar og NM mix-stafett 8. februar. 
Begrunnelsen for dette er at det er mindre belastning for arrangøren å lage startlister for 
fellesstarten før arrangementet starter, kontra å gjøre dette natt til lørdag. Videre kan 
arrangøren ha premieutdeling for NM-øvelsen fredag kveld, slik at de som kun skal gå fredag 
og lørdag, kan dra hjem uten å vente på NM-premieutdeling lørdag kveld. 

 
Vedtak: Øvelsen endres fra jaktstart til fellesstart som NM-øvelse for 

junior 6. februar 2015. 
 
 

Sak 112: Plassering av NSSFs Ledermøte 2015 
Norges Skiskytterforbund har Ledermøte annen hvert år. Dette er et temamøte der klubber, 
kretser og forbund møtes for å diskutere viktige saker som angår organisasjonen og som kan 
være aktuelt å ta videre på et eventuelt Ting året etter. 
 
Ting og Ledermøte har de siste årene vært plassert geografisk som følger: 
 
2006: Oslo (ting)  
2007: Trondheim (ledermøte)  
2008: Tromsø (ting)  
2009: Hamar (ledermøte)  
2010: Hønefoss (ting)  
2011: Orkdal (ledermøte)  
2012: Kristiansand (ting) 
2013: Molde (ledermøte) 
2014: Stiklestad (ting) 
 



Ut fra den geografiske spredningen, er det fornuftig å tenke ledermøte i retning Nord-Norge. Et 
ønske med plassering, har vært at man vil legge disse møtene til steder der det allerede er et 
godt eksisterende skiskyttermiljø. Dette blir derfor tatt inn i vurderingen av aktuelle steder. 
  

Vedtak: NSSFs ledermøte i 2015 legges til Alta den 12. – 14. juni. 
 

Sak 113: Tingsak: Fastsettelse av kontingent 
På forbundstinget skal det fastsettes kontingent for de neste to årene. Norges 
Skiskytterforbund har tidligere ikke hatt noen kontingent, og styret ser heller ikke noen gode 
argumenter for at dette skal innføres. 
  

Vedtak: Styret foreslår at kontingenten fastsettes til kr. 0. 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
86. Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser v/alle 
87. Plan for tinghelgen v/SF 
88. Orientering marked v/SF 
89. Status landslag v/PAB 
90. Orientering brev Vingrom v/SF 
91. Orientering VM 2016 v/SF 
92. Utviklingsprosjekter IBU v/TB 
93. Orientering IBU v/TB 
94. Orientering administrasjonen v/SF 
95. Orientering møte kontrollkomiteen v/SF 
96. Orientering fra teknisk komite v/JT 
97. Orientering fra Utviklingskomite v/ML 
98. Anleggsutvalget v/TB 
99. Orientering OL 2022 v/TB 

 
 
Merknadsfrist: fredag 30. mai 2014 
 
 
Videre møteplan:  
Dato    Sted    Møte       
13. juni 14   Stiklestad   Styremøte 18 2012-14 
13-15. juni 14  Stiklestad   NSSFs 18. ordinære ting 
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President  2. Visepresident  Styremedlem          Styremedlem 
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Styremedlem  Styremedlem          
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