
Styremøte Hedmark skiskytterkrets 07.12.15 
 
Tilstede: Einar Floden, Espen Olsen, Hilde Floden, Sidsel Moholdt, Bill Ove Bjørsland, Tor 
Solbakken, Bente Bredalen og John Olav Sundli (ref.) 
 
 
Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte:  
Godkjent. 
 
Sak 2 Valg til forbundsstyret: 
Styret diskuterte gjennom lista med aktuelle kandidater. Klubbene bes sende inn forslag til 
Einar innen utgangen av 2015. Forslag fra klubbene skal være avklart med aktuell kandidat 
før de sendes inn. 
 
Sak 3 Referat fra Kretsledermøtet: 

 Antidoping Norge har kursopplegg for både utøver og idrettslag. Ren utøver/ rent 
idrettslag anbefales å kjøre gjennom for utøvere over 15 år. Se under «forebygging» 
på nettsiden www.antidoping.no for mer informasjon.  

 

 Norges Skiskytterforbund har fått en gave på 3 mill. fra Sparebankstiftelsen DNB. 
Dette gjør det mulig å gjennomføre turneen «Spenning i sikte» sommeren 2016 og 
sommeren 2017. Kretsledermøtet ga aksept for at turneen nå skal ha fult fokus på 
rekruttering og kompetanseheving i klubber. Hver turnestopp blir på to dager og de 
klubbene som får besøk får en utstyrspakke. Det blir også et krav om at klubbene 
følger opp rekrutteringsarbeidet i etterkant. Mer informasjon kommer på nyåret, så 
følge med på forbundets sider. 

 

 Deltakelse på internasjonale renn. Det er viktig at de som er kandidater til å 
representere Norge som junior/ senior er forberedt på de regler som gjelder mhp. 
Europeisk våpenpass etc. Se presentasjonen "Reise utenlands"  

 

 Hver krets skal spille inn forslag til årets ildsjel og årets talent. Se presentasjonene 
"Talentpris" og "Ildsjel i krets"   Kandidater er diskutert i dagens møte, men klubbene 
kan spille inn aktuelle kandidater til Einar innen 24.12.15. 

 

 Skiskytterforbundet lager nytt kursregister over klubbenes og kretsenes kompetanse. 
Ligger på forbundets sider under Utvikling – registrering av kurs. Det er litt usikkert 
når og hvem som kan registrere, avklares senere. 

 

 Innspill fra kretsene: Kun Hedmark som hadde innspill, og disse sakene blir videre 
behandlet i forbundet. 

o Det er ønskelig med felles rutiner for hvordan skolene fører fravær når 
elevene er på nasjonale renn (idrettsfravær). 

o Det bør vurderes om innskyting bør skje kretsvis på ”nasjonale renn” for 
klassene 13-16 år. Dette gjelder LM, Kvalfoss-sprinten og Bendit-
arrangementene. 

 

http://www.antidoping.no/
http://www.skiskyting.no/?module=Files&action=File.getFile&id=7459
http://www.skiskyting.no/?module=Files&action=File.getFile&id=7458
http://www.skiskyting.no/?module=Files&action=File.getFile&id=7458


Sak 4, Kretsens planer 
Det er ønskelig at kretsens organisasjonsplan knyttes sammen med langtidsplanen og 
rekrutteringsplanen. Einar og Sidsel ser på dette og legger fra forslag til ett felles dokument 
innen neste kretsting. 
 
Sak 5, sportlig utvalg, reiseutvalg og anleggsansvarlig 
I gjeldende organisasjonsplan for HSSK er det lagt opp til at sportslig utvalg skal ha tre 
medlemmer, et reiseutvalg og at en trenger anleggskontakt. Einar lager en kort 
arbeidsbeskrivelse på funksjonene sportslig utvalg og reiseutvalg og sender klubbene for å få 
innspill til kandidater. Det er viktig at klubbene stiller opp med funksjoner i slike utvalg og 
det er ikke krav at kandidatene må ha styreverv. Kretsstyret ser ikke behovet for egen 
anleggskontakt, da all faglig kompetanse er i forbundet og kretsen kun trenger informasjon 
om planer og aktiviteter knyttet til anleggsvirksomhet i klubbene. Einar derfor en forespørsel 
til forbundet om det fremdeles er krav om at kretsen har egen anleggskontakt, samt at 
kretsstyret også informeres fra forbundet når det kommer henvendelser direkte fra 
klubbene om utbygging/endring av anlegg.  
 
Sak 6 evt: 

 Til neste år må kretsen ha arrangementsansvarlige på åpningsrennet. Flere gjorde en 
god jobb på årets åpningsrenn, men gjennomføringen var litt tilfeldig og ikke så godt 
forankret som i Norgescuprenn. 

 Søknad er sendt Sparebank 1 Hedmark om sponsorstøtte til Hedmarkscupen 

 Stor-Elvdal vurderer å arrangere et uhøytidelig skiskytterrenn for de yngste utøverne 
i løpet av mars mnd på Nordstumoen. Blir i så fall et utendørsarrangement med 
mindre formaliteter enn et vanlig kretsrenn i en mnd med ingen kretsrenn pga VM og 
ungdoms OL. 

 NM mix stafett i Mo i Rana vil trolig gjennomføres uten at alle løperne i Hedmark 
Skiskytterkrets stiller seg til kandidater på stafetten. Flere har allerede bestilt reise 
hjem på lørdag kveld. Kretsen syns det er viktig at løperne prioriterer slike stafetter 
og vil ta tak i dette med informasjon til løperne under kommende helgs Norges cup 
på Beitostølen. Tidlig uttak av løpere til stafetten er et planlagt grep for å komme på 
forskudd med disse utfordringene. 

 
Sak 7 organisering av Team Natrudstilen 
Tor Solbakken orienterte om dagens organisering av teamet og litt om hvordan andre team 
er forankret i klubb/ krets osv. Det er flere muligheter å forankre teamet både sportslig og 
organisatorisk mhp. krets og evt. klubb. Einar og Tor ser på hvordan Team Natrudstilen best 
og enklest kan organiseres for framtiden. 
 


