
NORGES SKISKYTTERFORBUND 
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no  
 
 
STYREMØTE NR. 7, 2018 – 2020 
23.-24. november 2018 
Sted: Natrudstilen, Sjusjøen    Oslo, 26. november 2018 – S.F 
 

 
PROTOKOLL 

 
Til stede: Gjermund Hol, Heidi Skaug, Bjørn Tore Årevik, Tore 

Rynning-Nielsen, Lisbeth Gederaas, Arne Horten, Bjørn 
Jonsson og Håkon Engstu (kun 24. november). 

 
Til stede fra adm.:  Stig Flatebø, Per Arne Botnan (sak 33 og O-17), Odd-Bjørn 

Hjelmeset (sak 33 og O-17 og 18), Marian  Lyngsaunet (sak 
33 og O-17), Tobias Dahl Fenre (sak 33 og O-17) og Tore 
Bøygard (O-22) 

 
 
 
VEDTAKSSAKER 

 
Sak 29: Godkjenning av protokoll fra styremøte 6 2018-20 

 
Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 6 2018-20 godkjennes.  
 
 
Sak 30: Regnskapsrapport pr. 31.10.2018 med prognose 

Økonomisjefen la fram og gjennomgikk prognosen i detalj. Det er en fortsatt positiv 
utvikling i forhold til forventet økonomisk resultat for 2018. 
 

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.10.2018 med 
prognose til etterretning.   

 
 
Sak 31: Hovedbudsjett 2019 

Budsjettprosessen 2019 har vært en krevende øvelse, slik det også var for 2017 og 
2018. Som mange er kjent med, er det spesielt inntektssiden som er usikker. Dette 
skyldes at mange sponsorkontrakter enten går ut etter sesongen 2018/2019 eller ikke 
er kommet på plass i det hele tatt. Dette har gjort jobben med å lande et realistisk 
inntektsbudsjett vanskelig. Utgangspunktet for budsjettet har derfor bygd på hva som 
er en nødvendig kostnadsramme for å opprettholde driften på dagens nivå. Ut fra 
dette, har man estimert et tilsvarende inntektsbudsjett. 
 
Den tøffe situasjonen har gjort at man i budsjett 2019, legger opp til et stort 
underskudd. Man innser at det vil ta tid å bygge opp igjen sponsorpoolen, etter de 
store endringene man har opplevd på dette område de siste årene. Over tid har likevel 
forbundet levert solide overskudd, noe som gjør at det er en del egenkapital å tære på. 
Beveger vi oss fram til 2020, så vil vi kunne forsvare å gå med dette underskudd i 
2019, så lenge avtalene vi trenger, faller på plass i løpet av siste halvår. I 2020 vil vi 
nemlig da få effekt for disse avtalene gjennom hele regnskapsåret, og ikke bare for 
siste halvdel, slik det ser ut at tilfelle vil være i året som kommer.  



 
Budsjettet bygger på en del forutsetninger om fremtidige markedsinntekter. Da det er 
knyttet mye usikkerhet til dette, vil en kontinuerlig og detaljert økonomiske oppfølging 
være et særs viktig styringsverktøy i forhold til å kunne ta grep, dersom dette viser seg 
påkrevd. 
 

Vedtak: Styret vedtar et budsjett for 2019 med en kostnadsramme på kr. 
75,8 MNOK og et underskudd på ca. 3 MNOK. 

 
Det skal styres etter forutsetningene i dette budsjettet fram til 
styremøte 9, den 15. mars 2019, hvor det vil bli gjort en ny 
vurdering på videre drift, basert på utvikling på inntektssiden.  

 
 
Sak 32: Tildeling NM Rulleskiskyting 2019 

Innenfor fristen var det tre arrangører som hadde sendt inn søknad om å få arrangere 
NM Rulleskiskyting 2019. Det var: 
 
Steinkjer Skiklubb 
Orkdal IL 
Voss SSL 
 
Det er region midt sin tur i henhold til turnusordningen og derfor falt Voss SSL ut, da 
Steinkjer og Orkdal anses som kvalifiserte søkere. 
 
Teknisk komite innstilte foretrukket arrangør med bakgrunn i blant annet at 
mesterskapene bør fordeles i hele regionen. 
 
 

Vedtak: Steinkjer Skiklubb tildeles NM Rulleskiskyting 2019. 
 
  

 
Sak 33: Fluor i norsk skiskyting 

Norges Skiskytterforbund har over tid hatt fokus på holdninger i forhold til blant annet 
skismurning og avfallshåndtering. Dette har ledet fram til følgende veiledere til bruk i 
organisasjonen:  
 

1. Smørevettregler (ble utarbeidet etter diskusjon og innspill på kretsledermøtet i 
2017). 

2. Smørevettregler arrangement 
3. Avfallshåndtering på HL, NC og NM 

 
For å implementere disse holdningene i skiskytterfamilien har NSSF også gjort 
praktiske grep. I mars 2018 ble det arrangert Young Star renn i Holmenkollen, der 
skiene til samtlige 60 deltakere ble smurt sentralt uten bruk av blant annet fluor. Det 
var et bevisst valg fra styret i Norges Skiskytterforbund for å vise fram våre 
smørevettregler i praksis. I april 2018 ble smørevettreglene presentert på storskjerm 
mange ganger per dag i forbindelse med Liatoppen Skiskytterfestival. Før hver av de 
seks premieutdelingene i kulturhuset i Ål, gjennomførte NSSFs smøresjef Tobias Dahl 
Fenre også smørekurs, der fokuset var gode kjøreregler angående smørevett.  
Videre har NSSF også hatt smørekurs med landslagssmørere for «alle» 15-16 åringer 
gjennom vår Kunnskapsturne på regionale Young Star samlinger i 2018. Også her har 
smørevett vært det sentrale budskapet. 



 
19. august    Geilo    Tobias Dahl Fenre 
26. august    Froland   Tobias Dahl Fenre 
16. september  Bardufosstun  Espen Mikkelsen 
16. september   Trysil    Tor Olav Håkenrud 
16. september   Steinkjer   Ivar M. Ulekleiv 
10. oktober    Voss    Tobias Dahl Fenre 
 
 
Norges Skiskytterforbund vil fortsette sitt arbeid med å forsterke gode holdninger i 
organisasjonen, når det kommer til dette område. Samtidig ønsker man å tydeliggjøre 
ytterligere de utfordringene som relaterer seg til bruk av fluor i tilknytning til 
skipreparering. Det presiseres likevel at dette er et område, hvor det fortsatt er veldig 
mange uavklarte forhold. Vi vil derfor kontinuerlig følge med på hvordan dette utvikler 
seg både i form av alternative produkt, testmetoder osv. 
 
 

Vedtak: Norges Skiskytterforbund viderefører forbundets 
holdningsskapende arbeid de siste årene. Dette er vist gjennom 
blant annet smørevettregler, regler for avfallshåndtering på 
arrangement, samt under Young Star-konkurransen 
(aldersgruppen 15-16 år) i Holmenkollen i 2018, der det ble gjort 
en felles fluorfri skipreparering for alle utøvere. Dette arbeidet 
gjenspeiles også i vår nyutviklede Utviklingstrapp, der det blant 
annet er fokus på holdninger, helse, miljø og kostnader til utstyr. 

 
 Basert på dette, vedtar NSSF et forbud mot fluorholdige 

glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for 
aldersgruppene til og med 16 år.  

 
 

Sak 34: Nominasjon til NIF-styret 
Norges Idrettsforbund skal avholde Idrettsting i 2019. Her skal det blant annet velges 
et nytt styre. I den forbindelse har det blitt sendt ut informasjon om at det ønskes 
forslag på potensielle styremedlemmer fra ulike hold i norsk idrett. 
 
Norges Skiskytterforbund ønsker å være med å påvirke retningen i norsk idrett. Det 
har derfor blitt gjort en kartlegging i forhold til potensielle kandidater. 
 

Vedtak: Styre vedtar å nominere tidligere generalsekretær Rakel Rauntun 
til et styreverv i Norges Idrettsforbund. 

 
 

Sak 35: Tildeling av hederstegn  
Erlend Slokvik gikk av som president i Norges Skiskytterforbund den 17. september 
2018. Han hadde da vært president i litt over 2 år. Før det satt han som Visepresident 
Sport i styret i 8 år. Slokvik har også fartstid fra forbundet som trener, med blant annet 
et stort høydepunkt under OL 2002 i Salt Lake City, der Norge tok hele 4 gull. Med 
bakgrunn i dette, og den sterke innsatsen Slokvik har lagt ned for Norges 
Skiskytterforbund, foreslås han innstilt til NSSFs Hederstegn. 
 
 
 
 



Fakta fra tiden i skiskyting: 
- 15. mai 2000 tiltrådte Slokvik stillingen som landslagstrener 

i skiskyting etter Audun Svartdal.  
- I løpet av sine to år tok laget under hans ledelse 14 VM- og OL-medaljer. 
- I 2008 ble han valgt inn som Visepresident Sport. 
- I 2016 ble han valg som President  

 
Meritter som trener: 

- 4 OL gull 
- 1 VM gull 
- 2 OL sølv 
- 2 VM sølv 
- 5 VM bronser 

 
Meritter etter Slokviks inntreden i styret: 

- 7 OL-gull (2010, 2014 og 2018) 
- Totalt 17 OL-medaljer (2010, 2014 og 2018) 
- 25 VM-gull (2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016) 
- Totalt 52 VM-medaljer (2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 og 2017) 

 
Vedtak: Styret vedtar å tildele NSSFs hederstegn til tidligere president 

Erlend Slokvik.  
 

Tildeling vil skje på NSSFs ekstraordinære ting 24. november 
2018. Samtidig vil også NSSFs standard bli delt ut til Ivar Asbjørn 
Melheim. Han ble tildelt denne i 2016, men har ikke fått den 
overlevert. 

 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

17. Status sport v/PAB 
18. Status marked v/OBH 
19. Status administrasjon v/SF 
20. Orientering TK v/AH 
21. Orientering UK v/HS 
22. Status IBU v/TB 
23. Ekstraordinært Ting v/SF og GH 

 
 
 
Merknadsfrist: onsdag 28. november 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Videre møteplan:  
Dato    Sted    Møte       
Styremøte 8   23. januar  Gardermoen 
Styremøte 9   14-17. mars  VM i Östersund (7-17 mars)  
Styremøte 10  25. april  Skypemøte kl. 2000     
Styremøte 11  10. mai  Østlandet. NSSF Vårmøte 10-12. mai. 
 
 
 
 
 
Arne Horten                       Heidi Skaug                           Gjermund Hol 
President                                                 Visepresident organisasjon                            Visepresident sport                

                            
          
 
Tore Rynning-Nielsen        Lisbeth Gederaas                  Bjørn Jonsson  
Styremedlem                  Styremedlem           Styremedlem 

 
 
 
Bjørn Tore Årevik  Stig Flatebø 
Styremedlem    Konstituert Generalsekretær 


