
 

 
 

Mandat teknisk komité 
 
Vedtak 30 / 2010-12: Justert mandat for teknisk komité 
Gjeldende fra og med 11. februar 2011 
 
Tidligere vedtak: 
SAK 47 / 2008-2010: Mandat og sammensetting teknisk komité, oppdatert 
25.5.2009  
 

1. Regelverk 
- Ajourhold og utvikling nasjonale konkurranseregler i samråd med nasjonalt og 
internasjonalt nivå.  
 
Herunder: 
- Ajourhold av regelverk  
- Samarbeid om regelverk mot IBU (teknisk komité) 
- Samle innspill og impulser fra nasjonalt nivå til forbedringer  

 
2. Arrangement: 
- Utvelgelse, utdanning og skolering av nasjonalt og internasjonalt  
  arrangementspersonell og arrangører 
- Utvikling av rennprogrammer og tekniske løsninger samt effektivisering av 
  skiskytterarrangement 
- Utarbeide forslag til terminliste i samråd med ”sport” 
 
Herunder: 
- Kvalitetssikre arrangører og anlegg i forbindelse med tildeling av arrangement. 
- Innstille arrangører til NM, HL og NC 
- Arrangere arrangørkurs 
- Ajourhold materiell for TDer og arrangører 
- Utvelgelse/ utdanning av TDer nivå II 
- Utarbeide og ajourholde etiske retningsliner for Tder 
- Gjennomføre årlig evaluering av TD II 
- Fordeling av oppgaver TD II 
- Ilegge sanksjoner for TDer (se egne bestemmelser)  
- Utvikling/ utprøving av rennprogrammer 
- Utvikling/ utprøving av rennteknisk utstyr og rennteknisk organisering 
- Teknisk samarbeid mot NSF og andre forbund 
- Samarbeide med IBUs tekniske komité  

 

3. Anlegg: 
- Samarbeide med NSSFs anleggskomité.  

 
   



 

 
4. Sanksjoner: 
Teknisk komité kan ilegge sanksjoner for overtredelse av følgende bestemmelser: 

- Brudd på etiske retningslinjer 
- Brudd på sikkerhetsbestemmelsene 
- TD misligholder sine forpliktelser vesentlig 
- Manglende rapportering (TD rapport) 
- TD ved sin opptreden setter forbundet eller idretten i miskreditt 

 
De sanksjoner som kan idømmes av teknisk komité er: 

- Irettesettelse 
- Karantene for TDII -oppdrag inntil 1 år 

 
Ved gjentatte tilfeller kan TK innstille på sanksjoner utover 1 år. Innstillingen sendes 
NSSF sitt styre.  
 
Saksbehandling 

- I forkant av behandling av eventuell sanksjon skal det hentes inn skriftlig uttale 
fra de berørte parter 

- Det skal være flertall i TK for å kunne ilegge sanksjon 
- Teknisk komité kan ved tvil gi innstilling til NSSF sitt styre om sanksjon  
- Sanksjoner utover mynde skal sendes NSSF sitt styre for viderebehandling 
- Eventuell anmeldelse etter NSSFs § 9 skal sendes NSSF sitt styre for 

viderebehandling 
 
5. Rapportering: 
- Teknisk komité rapporterer til NSSFs styre. 
 
6. Sammensetning av komiteen: 
Leder: Politisk valgt person med ansvar for arrangement og reglement. Tre – fire 
valgte representanter med krav om godt kjennskap til emnet. 
 
Jarle Tvinnereim (leder) 
Terje Borsheim 
Johnny Rognstad 
Egil Ekrehagen 
Arnstein Sørbøen 
Roar Nilsen(sekretær) 


