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STYREMØTE NR. 8, 2014 – 2016 
21. mai 2015 
Sted: Telefonmøte      Oslo, 21. mai 2015  – R.R. 
 

 
PROTOKOLL 

 
Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Halvor Flatland, 

Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Hans Peter Olsen 
 
Til stede fra adm.:  Rakel Rauntun, Vegar Rolfsrud 
 
 
 
VEDTAKSSAKER: 

 
Sak 46: Endring av dato for Hovedlandsrennet 2016 

Med referanse til styresak 39 i styremøte 7 2014-16 som fant sted den 23. april 2015. 
Under behandlingen av hovedterminlisten for sesongen 2015/16, vedtok styret å sette 
opp Hovedlandsrennet (HL) 1-3. april 2016, samme arrangementshelg som NM senior 
skal avvikles.  
 
Arrangøren av NM senior, Østre Toten Skilag (ØTS), har i etterkant av nevnte 
styrevedtak sendt brev til NSSF hvor de ber at NSSF gjør om på vedtaket, grunnet at 
ØTS har mange foreldre med utøvere i HL-alder og derav må ta et valg om de skal 
reise på HL eller arrangere NM senior.  
 
I Langtidsplanen 2014-18 står det i pkt. 8d): «Konkurransefri periode under VM på 
nasjonalt nivå». Det er dermed uaktuelt å arrangere HL under VM perioden 2-13. mars 
2016.  
 
Leder av teknisk komité, Gjermund Hol, stilte seg inhabil under behandlingen av 
denne saken. 
 

Vedtak: Styret står på opprinnelig vedtak fattet i styresak 39, styremøte 7 
2014-16, og opprettholder plassering av Hovedlandsrennet i 2016 
i perioden 1-3. april 16.  

 
  
 Sak 47: Blokkering av skiskytter renn under VM 2-13. mars 2016 
Med henvisning til NSSFs Langtidsplan, kapittel 8; VM i Holmenkollen. Det er en klar 
og definert målsetting av VM på hjemmebane skal framstå som en nasjonal 
begivenhet som skal være samlende for hele skiskytterorganisasjonen.  
 
Forbundet har et sterkt ønske om å la flest mulige skiskytterklubber få oppleve VM på 
hjemmebane gjennom gode klubbpakker utarbeidet i samarbeid med VM 
organisasjonen. Det er en stor mengde medlemmer som innen en radius på ca. 2-3 
timer fra Oslo som er potensielle publikummere under mesterskapet. 
 



I tillegg er mange klubber rundt Oslo direkte engasjert i VM som funksjonærer, der 
mesterskapet er sesongens viktigste dugnad for klubben.  
 
Teknisk komite innstilte overfor styret på at det ikke skal arrangeres skiskytter renn i 
region øst under VM perioden, samt at de øvrige regionene holder en av helgene fri 
for arrangement. 
 
Saken blir kommunisert ut i forbundets kanaler og under ledermøtet i Alta. 
 

Vedtak: Styret følger innstillingen fra teknisk komite, og vedtar at for region 
øst blokkeres begge helgene i VM-perioden 2.-13. mars 2016.  

 
Det anmodes om én arrangementsfri helg fra de fire andre 
regionene. 
 

 
Merknadsfrist: torsdag 21. mai 2015 kl 1500. 
 
 
Videre møteplan:  
Dato    Sted    Møte       
12. juni 2015   Alta    Styremøte 9, 2014-16  
13-14. juni 2015  Alta    Ledermøte 
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