Styremøte Hedmark skiskytterkrets 17.08.15
Sted: ELTV 17.08.15 kl. 1830-2100
Tilstede: Rune Løchting, Vidar Steimler, Tor Solbakken, Åsa Ahlquist, Bente J. Bredalen, John
Olav Sundli, Andreas Haave, Espen Olsen, Martin Gudbrandsgård, Einar Floden, Sidsel
Moholdt, Bill Ove Bjørsland, Anne Kjersti Baskerud, Isak Hasselvold, Anja Holmøy Aamold

Samlinger fastsatt under styremøtet:
Kretssamlinger fastsatt slik:
9.-11. oktober, (siste helg i høstferie): Natrudstilen Samling for 10-16 år.
Denne samlinga ble lagt til Natrudstilen for å bidra til Teamets økonomi og kretsens
helhetstankegang. Samlinga koster kr. 400/deltager/forelder, og den enkelte må ordne mat
sjøl. Påmelding inne 5. september.
Ansvar:
1. Åsa Ahlquist fikk ansvar for å finne sosialt møtested til samlinga.
6.-8. nov, Trysil. 10-16 år. Booket standplass og hotell. 3-4 mannsrom/natt: 550/døgn for 013 år. Over 13 år: 600/natt (Første renn i kretsen er 29. nov).
Vi har etter det styret kom fram til hele 24 stk. 15/16-åringer i kretsen kommende sesong.
Jentesamling fastsatt slik:
Avvikles i Stor-Elvdal lørdag 24. oktober.
Ansvar:
John Olav Sundli med Stor Elvdal Skiskytterklubb.

Andre samlinger og kurs går slik:
Team Natrudstilen:
Samlinger:
11-13. sept
9.-11. oktober.
Legges ellers opp til at teamet blir med på samling med kretsen i Trysil 6.-8. okt.
Samlinger Youngstar:
14.-16. aug: Natrudstilen, Hedmark
11.-13. sept. Lillehammer, Oppland
02.-04. okt: Trysil, Hedmark
13.-15. nov: Dombås, Nord-Østerdal
Parallelt med samlinga på Lillehammer gjennomføres T2-kurs skiskyting (fysisk del), parallelt
med samlinga på Trysil gjennomføres skytedelen av T2-kurset, mens det på Dombås
gjennomføres TD 1 kurs.

TD1-Kurs:
Avvikles på Dombås 13.-15. november. Alle klubber oppfordrer foreldre til å delta.
Kurs, samt 4 renn i opplæring før ferdig utdannet. Kursholdere er Hanne Gussow Thoresen
og Arild Askestad.
Ansvar:
Alle klubber bør ha en person med TD1-skolering for å ivareta sikkerhet, og krav til utøvere
og foreldres opptreden under trening /konkurranse.
Styremøte i sept: Innkaller en fra hver klubb for informasjon om utdanning innen TD og T1 og
T2. Einar får med i innkalling til møte.
T2-kurs:
Avvikles slik:
T2 kurs skiskyting (fysisk del) parallellt med Youngstar-samling Lillehammer. T2 Skytedel
parallellt med Youngstar-samling Trysil.
De som har T1 kurs oppfordres til å delta!

Datoer for kretsrenn:
Kretsrenn fastsatt slik:
29. november: Kretsrenn Trysil, sonerenn Sprint?
3. januar: Mjøsstafetten, Mjøsski arrangerer på Veldre Sag
16.-17. januar: Kretsrenn Veldre
6.-7. februar: Kretsrenn Hernes.
27.-28 februar: Kretsrenn Sørskogbygda.









Felles alle klubber:
Etterstrebe TD i hver klubb
Etterstrebe å få til jentekontakt i hver klubb. Kan være mor eller far.
Ansvar: Tas opp i neste styremøte i august, når alle klubber skal være tilstede.
Sikkerhetskurs SKAL gjennomføres for alle utøvere! Kvitteres i klubben før første
skirenn.
Skiskytterskole bør gjennomføres en gang i året i hver klubb.
Det er også et mål å øke trenerkompetansen i hver klubb.
Kretsen legger opp til klubbesøk utover i sesongen.

Trenerforum:
Skiskytterkretsen har bestemt å etablere et trenerforum der alle trenere i kretsen deltar, og som
har følgende målsettinger:
1. Utveksling av erfaringer innen fysisk og skyting, sikkerhet, våpenvedlikehold mm.
2. Utveksle konkret kunnskap og teknikker for effektiv trening.
3. Evt. Utnytte trenerressurser bedre til felles beste.
4. Danne kontinuitet i forhold til nye og erfarne trenere i gruppa.
5. Være en pådriver for å øke formell kompetanse på trenersida i Hedmark
skiskytterkrets, herunder bidra til kursing innen trening.
Forumet vil forme seg etter behov og ønsker.
Første møte i tilknytning til neste styremøte i kretsen for samkjøring. Einar kaller inn.

Team Natrudstilen:
Tor Solbakken orienterte om dette tilbudet som er ment for alle utøvere fra 16 år og oppover i
kretsen (junior og senior). Deltagelse i Teamet bør være ei flott gulrot for våre utøvere, og gir
muligheter til solid utvikling innen skiskyting med bosted Hedmark.
Teamets administrasjon:
Leder: Tor Solbakken
Sportslig leder: Rune Løchting
Kasserer: Hans Roger Granerud
Styremedlem: Vidar Steimler
Kretsens representant: Bill Ove Bjørsland
Kostnad:
10.000,-/år+kostnader til klær og utstyr som er godt subsidiert. For denne kostnaden får
utøveren følgende:

 Teamet gjennomfører ca. 35 samlingsdøgn pr sesong.
 Trenerstøtte til utøverne gjennom hele sesongen, også under nasjonale konkurranser.
 I tillegg til samlinger, gjennomføres det også felles treningsøkter på ukedager.
 Trenerteam:
 Kai Norman Johansen, hovedtrener (trener 4 nivå)
 Ola Lunde, skytetrener
 Audun Svartdal, trener skiteknikk
 Systematisk testing av fysisk kapasitet og skyteferdigheter.
Etter referentens vurdering et kjempetilbud for utøvere i kretsen som vil utvikle seg innen
skiskyting!
Utøvere og ledere forplikter seg til å bruke teamets uniformering med eksponering av
samarbeidspartnere i forbindelse med representasjon.
Målsettinger:
1. Teamets hovedmål er å utdanne og kvalifisere utøvere til plass på forbundslag og
internasjonal representasjon.
2. Teamet arbeider langsiktig for å etablere seg som et naturlig valg for kretsens utøvere,
herunder også de beste. Dette for å sikre at vi beholder disse i nærmiljøet etter
videregående skole og under studier.
3. Teamet ønsker å legge til rette for at løperne får bedre utviklingsmuligheter og
motivasjon til å satse lenger på skiskyting
4. Pallplasseringer i NC/NM i løpet av sesongen
5. Minst to utøvere som presterer jevnt innen ”topp 10” i sin klasse.
Neste styremøte:
Einar sender ut invitasjon til den enkelte klubb med info om innhold.
Referent:
Ola Alme

