NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo
STYREMØTE NR. 2, 2010 – 2012
27. september 2010
Sted: Sjusjøen Hytteutleie, Natrudstilen

Tlf 21 02 90 00 – faks 21 02 90 02

Oslo, 28. september 2010 – R.R.

PROTOKOLL
Til stede:

Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet,
Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Terje Borsheim, Per-Arne Botnan og
Rakel Rauntun

Til stede under informasjon Kraftsenter: Geir Ole Steinslett, koordinator for
Kraftsenteret på Lillehammer

TEMASAK
Presentasjon Kraftsenter Lillehammer:
- Målsettingen med kraftsenteret
- Hvorfor har vi startet arbeidet – historikk
- Målgruppen for kraftsenteret
- Muligheter med kraftsenteret (hvor er vi i dag, og hvor vil vi)
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
Sak 10:

Godkjenning av protokoll for styremøte 1 2010-2012
- Godkjent

Sak 11:
Regnskapsrapport pr 31.08. 2010 med prognose
Administrasjonen presenterte regnskapsrapport pr. 31. august 2010.
Vedtak:

Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.08.10 med prognose for
regnskap 2010 ble tatt til etterretning.

Sak 12:
Ekstraordinært idrettsting
Viser til orienteringssak i styremøte 1 2010-2012, vedrørende SFF og krav om
ekstraordinært idrettsting innen utgangen av 2010.
Det ble avholdt medlemsmøte i SFF onsdag 18. august, hvor hovedtema var
spørsmålet om endret sammensetning av Idrettstinget. Referatet fra det nevnte
medlemsmøtet følger vedlagt, og som det fremgår der, så anbefalte styret i SFF blant
annet at særforbundene går sammen og krever et ekstraordinært Idrettsting innen
utgangen av året.

Styret i Norges Skiskytterforbund har i styremøte behandlet brev fra SFF vedrørende
krav om ekstraordinært Idrettsting, med en grundig diskusjon på hvorvidt det er
strategisk rett valg å kreve ekstraordinært ting, eller fremme saken på det ordinære
Idrettstinget i mai 2011.
Vedtak:

Styret i Norges Skiskytterforbund støtter arbeidet som gjøres for
å endre sammensettingen av Idrettstinget. Men styret i NSSF
mener at dette arbeidet best ivaretas ved å fremme saken ved
det ordinære Idrettstinget i mai 2011.

Sak 13:
Tildeling NM Rulleskiskyting 2012
Følgende arrangører søkte om NM Rulleskiskyting 2012:
- Oslo SSL/Fossum IF/Nittedal SSL
- Vingrom IL
- Drangedal IL
Søknadene ble behandlet i teknisk komité den 20. september, med en innstilling til
styret. Styret vurderte innstillingen fra teknisk komité, og ønsket noe mer tid for å
klarlegge anleggsstatus hos noen av søkerne.
Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 14:

Oppsummering VM søknad 2015 og prosess VM 2016 og
2017
Under NSSF sitt ting i juni 2008, ble det vedtatt at styret har fullmakt til å søke VM i
2015, 2016 eller 2017. Oslo/Holmenkollen tapte VM i 2015 for Konthiolahti/Finland.
Evalueringsrapport for søknadsprosessen ble fremlagt for styret.
Neste IBU Kongress vil finne sted i Merano, Italia i 2012. Her vil kongressen tildele
VM for både 2016 og 2017. Administrasjonen la frem forslag på strategi for en
fremtidig VM søknad, ved å invitere A-lisens arrangører på et møte i løpet av
sesongen 2010/11 for å diskutere muligheten for et samarbeid mellom arrangøerer
ved fremtidige VM søknader.
Vedtak:

President og generalsekretær får fullmakt til å starte prosess
med å forberede en evt. VM søknad i 2016 og 2017, forutsatt en
intensjon om internasjonalt samarbeid og at Oslo kommune
stiller opp som medsøker

Sak 15:
Fremtidig plassering av NM senior
Administrasjonen viser til tidligere behandling i styremøte 11 2008-2010, sak 73,
høringssak sendt organisasjonen med svarfrist 1. mai 2010, tema sak under
tinghelgen 4-6. juni 2010, samt diskusjon i styremøte 1 2010-2012.
Styret vurderte saken ut fra opplysningene som er kommet frem fra ulike aktører og
samarbeidspartnere siden forrige styremøte, sett i forhold til helhetsbildet som er
kommet frem i høringsrunden, temamøtet under tinget og løpernes ståsted.

Vedtak:

NM senior arrangeres etter dagens ordning. NSSFs
administrasjon skal jobbe med å se på muligheter for å få TV
sendinger fra NM rulleskiskyting

Sak 16:
Vedtakssaker fra teknisk komité
Teknisk komité har i etterkant av IBU kongressen 2-5. sept. 2010 justert
konkurranseregelverket i forhold til vedtakene fattet under IBU kongressen.
Teknisk komité har behandlet sakene listet under og lagt frem en innstilling overfor
styret med begrunnelse.
Styret har behandlet sakene, med alle vedtak listet under. Alle saker som omhandler
endringer i konkurranseregelverket, henviser til gjeldende paragraf:
Vedtak:

Styret vedtar innstillingene fra teknisk komité på sakene som er listet i
saksopplysningen. Teknisk komité får i oppgave å implementere
endringene i konkurransereglementet og oppdatere
konkurranseregelverket med virkning fra 1. oktober 2010. Siste
endringer i konkurranseregelverket er som følger:

TK 062: § P1.3.8 / 12.3 Klassebetegnelser stafett, § 1.5.1.2 Påmelding stafett HL
Tekst på regneark tilpasses regelverk. Påmelding stafett HL: § 1.5.1.2: Ny 2. setning:
Påmelding stafett HL blir bestemt ut ifra antall påmeldte løpere fra hver krets.
TK 079: § 13.2 NC regler
§ 13.2 endring: Det gis poeng til norske løpere etter gjeldende skala. Utenlandske
deltakere (i henhold til § 1.4.1) kan delta i henhold til ordinær klasseinndeling eller i
egen gjesteklasse, men uten å telle i poengfordelingen….
Alle regelendringer fra sak 82 til 104 er som følge av nytt tillegg fra IBU
Kongressen september 2010:
TK 082: § 1.3.8 maks stigning
Ingen løyper kan ha bakker med en maks stigning på mer enn 25 %. TK får fullmakt
til å sjekke denne regelendringen mer detaljert.
TK 083: § 3.2.3 Startområde jaktstart
§ 3.2.3 får et tillegg: startfeltene skal merkes med nummerskilt fra høyre mot venstre
TK 084: § 3.2.4 Startområde stafett
Startspor med en minimum lengde på 30 m
TK 085: § 3.2.4.1 Nummerskilt for startspor
Startsporene skal nummereres fra høyre mot venstre
TK 086: § 3.2.5 Startområde supersprint
Ny § 3.2.5: Avstanden mellom startrekkene skal være 5 m med en avstand på 3 m
mellom startsporene. Det er forbudt å skøyte de første 20 meterne.
Startsporene skal nummereres fra høyre mot venstre
TK 087: § 3.3.2 Løypelengde

Løypelengden for den enkelte konkurranse må ikke være mer enn 2 % kortere eller
mer enn 5 % lengre enn de spesifiserte løypelengdene, målt langs midten av løypa.
TK 088: § 3.3.6 Merking
100 m fra skytebanen skal det være et skilt med tekst Skytebane - 100 m
TK 089: § 3.3.11 Strafferunde
Endring: 6 m bred…åpning på minst 15 m
TK 090: § 3.4.3.1 Skyteplassen
Fra standplass og fram til skivene skal det på hver side plasseres 7 T-staker i
alternative farger som matcher fargene på skivenumrene. De skal være 20 cm brede
og 15 cm høye
TK 091: § 3.4.5 Nummerering
Nummerskiltene på standplass skal være 30 cm høye og 20 cm brede. Tallene skal
plasseres nederst på skiltet og skal være 20 cm høye og med 3 cm bred skrift
TK 092: § 4.2.2 Utstyrskontroll
Utøvere som kommer til startområdet senere enn 15 min før start er ansvarlig for
tiden det tar å gjennomføre kontrollen, selv om det fører til for sen start
TK 093: § 5.2.1.2 Skytetrening
Endring: Etter 20 min tas også selvanviserne i bruk… Når selvanviserne tas i bruk
ved offisiell trening for fellesstart, jaktstart og stafett…
TK 094: § 6.2.3 Start i jaktstart
Utøverne må møte i startområdet minst 2 min før start for å plassere seg i
startsporet.
TK 095: § 6.3.3 Start i jaktstart
Hvert startspor skal ha en klokke som utøveren skal bruke for å se når det skal
startes. På mindre renn kan TD godkjenne enklere startordning.
TK 096: § 6.4.2.1 Starttid i jaktstart
Hvis en utøver starter for tidlig, skal vedkommende straffes i henhold til de gjeldende
straffebestemmelser.
TK 097: § 6.6.2 Vindstyrke
Tillegg første setning: Dersom det er kaldere enn minus 15 grader skal vindstyrke og
luftfuktighet tas i betraktning før start og under konkurransen.
TK 098: § 7.1.3 Feil sløyfe
Siste setning endres til: Så lenge løperen ikke ødelegger for andre løpere
TK 099: § 8.5.2.1 Sikkerhetskontroll
Tillegg: Etter trening skal også ammunisjon som er festet på skjeftet fjernes.
TK 100: § 8.7.3.3 (ny)
Ny § 8.7.3.3: På første skyting på fellesstart og stafett skal løperen skyte på skive
tilsvarende startnummer unntatt hvis han blir forhindret av en annen løper. Ingen treff
på feil skive vil telle.

TK 101: § 7.3 Straffebest. (ny)
Straffebest. § 7.3 (ny): 30 sekund straff. Dersom en utøver i jaktstart starter for tidlig,
men ikke 3 sekund før sin starttid, skal utøveren straffes med et tidstillegg på 30
sekund.
TK 102: § 7.5. i Straffebest.
Strykes: …og derved oppnå en tidsmessig fordel….
TK 103: § 7.5 x Straffebest.
Ny § 7.5.x: ikke å ligge på eller skyte fra det standplassnummer tildelt ved
startnummer i stafett og fellesstart.
TK 104: § 7.5. y Straffebest.
ny: Starte mer enn 3 sekund før sin tildelte starttid på jaktstart.
TK 105: § 1.3.13 Søknadsfrist
endring: 15.september: Lag som søker NM rulleskiskyting om 2 år
TK 106: § 1.3.13 Søknadsfrist
endring: 1. juni Klubbene legger inn søknad om renn på SportsAdmin
TK 107: § 1.5.1.3 Oppdatering av medlemsregisteret
tillegg siste setning: Teamet, skolens, militæravdelings eller regionlagets leder skal
oppdatere medlemsregisteret foran hver sesong, slik at riktig navn kommer med på
start- og resultatlister.
TK 108: § 1.5.1.1 Påmelding
§ 1.5.1.1 endres til: Påmelding gjøres av den enkelte utøver på Min Idrett eller av
påmeldingsansvarlig i klubben via SportsAdmin.
TK 109: § 1.6.2.1 Seeding
Endring av § 1.6.2.1: I NM senior (også rulleskiskyting) og direkte TV-sendte
konkurranser skal løpere på landslag og seniorløpere som har deltatt
internasjonalt seedes…
TK 110: § 3.1.1.1 Reiseavstand
§ 3.1.1.1 får en endring i siste setning: …unntatt når det er godkjent av Teknisk
komité.
TK 112: § 10.2.2 Protester
Dagens regelverk opprettholdes.
Sak 17:
Teknisk komités mandat
Alle endringer i konkurransereglementet med straffebestemmelsene vedtas i dag i
styret, etter innstilling fra teknisk komité. Styret besluttet å gi teknisk komité fullmakt
til å foreta endringer i konkurransereglementet og straffebestemmelsene, med en
orientering til styret.

Regelendringer tas inn i reglementet 1. juli hvert år, med unntak av OL år med IBU
Kongress, der regelendringer tas inn 1. oktober.
Vedtak:

Styret har diskutert mandatet til teknisk komité og gir herved
teknisk komité fullmakt til å foreta endringer i
konkurransereglementet med straffebestemmelsene.

ORIENTERINGSSAKER
- Status landslag v/ ES og PAB
- Oppstartmøte org.komite WC Holmenkollen v/ AK
- Møte med NSF ift åpningsrennet v/TB og ES
- Oppstartmøte Kraftsenter Trøndelag v/TB, ES, RR
- NIF dialogmøte v/ TB
- Nytt fra administrasjonen v/RR
- Hvit Vinter v/AK
- Sunn Jenteidrett v/ES
Merknadsfrist:

Torsdag 30. september 2010

Videre møteplan:
Dato
2-5.desember 10 (møtedato 3/12)
8. februar 11
17-20. mars 11 (møtedato 18/3)
20. mai 11
20-22. mai 11

Tore Bøygard

Jarle Tvinnereim

Erlend Slokvik

Axel Krogvig

Sted
Östersund
Gardermoen
Oslo
Orkdal
Orkdal

Møte
Styremøte 3 2010-2012
Styremøte 4 2010-2012
Styremøte 5 2010-2012
Styremøte 6 2010-2012
Ledermøte 2010-2012

Marian Lyngsaunet

Terje Borsheim

Bente Leiråmo

Rakel Rauntun

