Styremøte Hedmark skiskytterkretse 12. oktober 2015-10-25
Sted: ELTV, Elverum, 1830-2100
Tilstede: Per Anders Holen, Tor Solbakken, Bente J. Bredalen, Espen Olsen, Einar Floden,
Hilde Floden, Bill Ove Bjørsland, Isak Hasselvold, Bill Ove Bjørsland, Ola Alme, Sidsel
Moholdt.
Einar startet:
Referat forrige møte godkjent.
Saker:
1. Endringer i styre:
Isak Hasselvold ber om å blir fritatt, da det ikke er skiskyttere i familien fra i år. Forslag om at
Bente J. Bredalen møter for Isak intill videre, for å ha en representant fra Åsnes. Espen Olsen
er varamedlem, og kan evt gå inn i en rolle i styret.
Vedtatt at Espen Olsen som er i styret går inn og erstatter Isak Hasselvold.

2. Innspill til kommende kretsledermøte:
2.1 Oversikt over kvalifikasjoner til enkeltpersoner i klubbene:
Einar vil legge fram et forslag om at det gjøres en jobb for å få oppdatert info om hvem som
har T1, T2, TD1 osv i de ulike klubber. På min idrett ligger det heller ikke noe på CV til de
enkelte. Mangler en god del informasjon om dette med kvalifikasjoner hos de enkelte. Einar
har etterspurt mer systematikk på dette.
2.2 Svært lang behandlingstid på våpensøknader:
Det er en tilbakevennende utfordring at man også som skiskytter kan få svært lange
ventetider på behandling av våpensøknader i Hedmark. Man opplever at det i Hedmark
Dette er utfordrende i forhold til:






Mange starter med sitt første våpen i denne idretten. Noe som er en stor investering.
Man starter tidlig for å finne et godt kjøp. Men må vente i opptil 13 uker fra søknad
er innlevert til den er godkjent. (ferskt tilfelle).
Man risikerer med en slik behandlingstid at flere har våpen med utlånserklæring i på
våpen for å kunne delta i idretten, i stedet for å ha godkjent våpensøknad fra politiet.
Dette er ikke ønskelig for noen.
Mange som bor nære svenskegrensa reiser til Sverige for å delta i konkurranse. Dett
er ikke mulig uten våpenkort, som også gjør det mulig å få våpenpass.
Rekruttering i skiskyttersporten er en utfordring. Sendrektig behandling av
våpensøknader kan være et hinder for at nye utøvere starter.

Det er også en kjennsgjerning at det i nabofylker både sørover og nordover er
behndlingstider på kun 1 dag. I Hedmark er det eksempler på at personer som har hatt
våpen i mange år, som har plettfri vandel og i tillegg utvidet/uttømmende politiattest har

måtte oppleve svært lang behandlingstid på våpen. Dette er vanskelig å forstå, da det vel bør
gå veldig fort å sjekke ut formaliteter rundt tidligere våpenkort og vandel/politiattester?
At det kan ta noe lengre tid for personer som søker om tillatelse til erverv først gang kan
være forståelig, men må likevel forvente behdndling innenfor forvaltningslovens grenser på
normal behandlingstid.
Med så lang behandlingstid blir det også til at flere søker på våpen som de kanskje tror de
kan ha behov for, for å unngå sen behhandling en gang til. Resultatet er nok ofte at det søkes
om tillatelse til erverv av flere våpen enn det i realiteten blir ervervet.
Det å få en søknad om tillatelse til erverv av våpen er også en statlig tjeneste som den
enkelte må betale for selv, og gebyret er for førstegangssøker omtrent dobbelt så stort som
for person med våpenkort fra før. Det bør da være rimelig å forvente en saksbehadlingstid
som er innenfor rimelighetens grenser.
Det er også rimelig å forvente at det er mulig å kommunisere med våpenkontoret mer enn
to timer to dager i uka når ting tar så lang tid som de gjør.
2.3 Fravær i forhold til idrett i skolevesen (ungdomskole og oppover):
Skolevesenets krav til fravær: Maks 10% fravær. Kan være utfordringer i forhold til å ha
helgearrangement, med en fredag til trening. Noen arrangement er også lagt slik at det
konkurranser går over 3 dager. Et eksempel er Norges Cup i Mo i Rana. Går fort ei uke.
Dette bør være en stntral opgave å formidle ønske om en mer flesibel håndtering av ungdom
som ønsker å satse på idrett.
2.4 Felles innskyting for klubber fra samme krets:
Tor la fram følgende sak:
Kvalfoss, hovdlandsrenn/ØM: Innskyting: Klubber fra samme krets legges ved siden av
hverandre. Det er letter å få en god flyt på innskyting med samhandling innad i kretsen. Bør
være et mål.
3. Jentesamlinga Stor-Elvdal:
10 påmeldte.
Ola spurte hvorfor de som er yngre ikke kan være med. Miljøet er lite, og samlinger kan være
med å gjøre det mer attraktivt å være med. Årsaken er: 13 års grense er satt for å hindre at
det blir for mye på unge utøvere.
4. Norges-cup 21. februar:
Booket om. Jon Olav har booket største hytta på Troll Tun, Dombås. 24-manns hytte. Dette
gjøres klubbvis, ikke på kretsnivå. Alle klubber ordner for seg. Klubbene gir beskjed til E.
Floden med beskjed om de har ordnet overnatting eller ikke innen XXXX.
Hovedlandsrenn i Målselv?
Skulle det stå noe her Einar??
Kretssamling i Trysil:
Tilbud fra Trysilguidene på 7.000,- som sosialt arrangement for alle.

Kretsen betaler 50%. Resterende beløp faktureres den enkelte klubb, basert på antall
utøvere. Oppstart kl 1700. Kjører den sosiale delen lørdag.
T1-kurs: Gjennomføres sammen med kretssamlinga i Trysil. Dersom for lite snø: Flytte skilek
til en dag senere i sesongen. Einar publiserer på nettet.
Jentekontakter i klubbene er mangelvare. Minne klubbene på dette. Finne jentekontakter
innen 5. november og gi tilbakmelding til ola.alme@gmail.com
TD på ulike renn fastsatt slik:
Åpningsrenn Trysil, Sprint: Tor Solbakken og Sidsel Moholt
3. januar, Veldre, Mjøsstafetten: Tor Solbakken og Sidsel Moholt.
16.-17. januar: Kretsrenn Veldre Mjøsski, Fellesstart og Supersprint. Ivar og Einar.
6.-7. februar: Kretsrenn Hernes, Normal og sprint Einar sjekker ut Terje Teksum
27.-28 februar: Kretsrenn Sørskogbygda, Sprint og Jaktstart Sidsel Moholt.
Fordeling av oppgaver i styret:
I gamle org. Planer har man funksjoner som det ikke er personer til.
Sportslig utvalg: Leder Bill Ove Bjørsland, skal ha med 2 medlemmer. Tor Solbakken blir med
som det ene medlemmet i utvalget ut denne styreperioden.
Dise rollene har rullert mellom Sørskogbygda og Hernes. Bør være en tanke å dra inn andre
hvis mulig. Må da se oss om etter nye kandidater. F.eks. fra Trysil.
Samarbeid mellom Trysil idrettslag og Trysil videregående skole?
Mulig at det blir et team i Trysil for Trysil i samarbeid med Trysil videregående skole.
Opprettholde skole og gi tilbud om trening på kveldstid er bakgrunn. Diskusjon rundt dette.
Ved for mange team vil kretsen ellers lide med å få trøbbel samle sine utøvere. Kan ikke
konkurrere om våre egne løpere.
Teamet Natrudstilen sliter med å skaffe midler pga krav til resultater. Ved et nytt team med
store ressurser vil dette dra de beste dit. Man vil miste mye av samhold og samdrift i
kretsen. I dagligliv og i konkurranse. Samtidig er det et veldig konkret mål å dra sammen så
mange gode personer for idretten som mulig. Det er derfor viktig at skiskytterkretsen får
informasjon om det man ser konturene av i Trysil, og at man samarbeider for å kunne unngå
”intern konkurranse” om utøvere og ressurser.
I framtida er det derfor også viktig å involvere utøvere og ildsjeler fra så mange klubber som
mulig. Trysil og Hernes er i dag ikke tilstede i kretsstyret.
Innspill på rekruttering til verv i krets:
Til neste møte må det komme innspill på følgende personell til rekrutering til følgende:
 Sportslig utvalg
 Reiseutvalg
 Materialforvalter
 Anleggskontakt
Trenersamling:

MÅ gjennomføres parallelt med neste styremøte. Her er noen punkter som kan være del av
en slik samling:
1. Treningsopplegg hos de enkelte klubber. Hvilke ressurser har man, og hva kan man
evt ønske seg for framtida?
2. Noen prekære behov?
3. Noe vi kan lære av hverandre?
4. Felles utnyttelse av trener-ressurser?
5. Kan et fellsskap bidra noe i forhold til treningsoplegg og måter å gjennomføre
treninger på?
6. Foreldrerollen på skytetrening.
7. Sikkerhet i trening og opplæring.
8. Våpenstrategi i den enkelte klubb, priser på leie/formidling.
9. Trenersamarbeid framover.
10. Andre forhold.
Det er ønskelig at det stiller minimum en trener fra hver klubb! Ber om tilbakemelding på
hvor mange som kommer på samlinga fra den enkelte klubb. Den enkelte klubb gir
tilbakemelding til ola.alme@gmail.com innen 5. november.
Oppsummering ansvar for de enkelte klubbene til neste møte:
1. Jenteansvarlig:
2. Kontaktinfo: For utøvere fom 15 år sendes kontaktinfo for utøver og forelder(e).
Klubbene bes oversende dette.
3. Tilbakemelding på antall delatere på trenersamling.
Frist for disse 2 oppgavene: 5. november Sendes Ola Alme på mail ola.alme@gmail.com

Neste møte:
9. november kl 1830.

