Styremøte Hedmark Skiskytterkrets 18.01.15

Tilstede:
Einar Floden, Ola Alme, Tor Solbakken, Arne Skjervheim, Bente Bredalen, Sissel Moholt,
Espen Olsen,Bill Ove Bjørsland, Tor O. Sundli.

Sak 1:
Siste referat: Ingen kommentar.
Andre saker fra siste møte:
Forslag om kandidater til forbundsstyret fra klubbene, i forrige møtereferat.
Styret har funnet 2 kandidater som vil bli forespurt om de er villige til å stille.
Einar forespør kandidatene.
Kandidat for talentpris er meldt inn.
Ildsjelpris: 2 kandidater.
Kandidater til sportslig utvalg og reiseutvalg. Trenger kandidater før kretsting. Haster med å
få alternativer. Einar sender forespørsel til klubbene.

Sak 2:
Avtaler for teamet. Reforhandle til neste år. Dette er avklart med forbundet.
Tor, Vidar blir med på å finne tekst til ny avtale. Alle klubbene gis også mulighet til å være
med på gjennomgang av tekst i avtale.
Teamet kan teoretsik sett være knyttet til forbundet gjennom krets, eller en klubb. Er i dag
tilknyttet direkte mot kretsen.
De to viktigste årsakene til å avklare tilhørighet er:
1. Rettigheter til sponsorintekter.
2. Hvor ligger økonomisk ansvar ved en evt konkurs?
Sak 3:
Trysil Videregående og Team Trysil.
Team Trysil: Et alternativ for alle skiidretter under Trysil Videregående i samarbeid med
Trysilgutten. Skal gi utøvere et trenings- og oppfølgingstilbud på kveldstid. For utøvere 17-19
år. Har ikke ting helt avklart enda. Men skjer ila kort tid.
Kan stenge muligheter for å delta på Team Natrudstilen for de som er organisert under
Trysilgutten. Kretsstyret diskuterte mulige ulemper med å ha 2 team under kretsen.
Konkurranse om utøvere og sponsorer kan gi ulemper i et miljø med få utøvere.
At det er positive krefter som jobber for skiskyting på flere områder i kretsen er positivt, og
bør ivaretas. En må imidlertid unngå at det blir konkurranse mellom team som ødelegger for
utøvere på sikt.
Styret tar kontakt med Trysilgutten og ber om infomøte. Se siste punkt for ansvar
møteorganisering.

Sak 4:
Hedmark politikammer vil i løpet av 2016 ta en runde for godkjenning av alle skytebaner og
skiskytebaner i kretsen. Har vært på befaring i Hernes. Gjelder sikkerhet/farlig sektor, instruks
på banen, ballong/flagg som heises ved skyting mm. Det skal ligge logg som viser at
skytebane med fasiliteter er kontrollert 2 ganger i året.
Det sises at det nå legges inn krav som ligger under DFS i skiskytterarenaer. Dette er nytt for
alle i styret.
Ola sjekker ut med forbundet og sender Einar for distrubusjon til alle klubbene i kretsen.
Sak 5:
Mjøssprinten går ut fra Hedmarkscup da rennet ble avlyst pga kulde. Endrer da antall tellende
renn fra 6 av7 til 5 tellende renn av 6.
Sak 6:
Nummerlapper på ledertrøyer (gule/blå) i KM: Har tatt kontakt for å skaffe nummer med
lim/andre alternativ enn papir med tegnestifter. Blir trolig en løsning med hel nummerserie
med sponsor, så en slipper å sette på lapper av ulike slag for de ulike renn.
Sak 7:
Renn i Sørskogbygda blir kjørt som jaktstart også under 17 år. TD har godkjent eget
rennopplegg under styremøtet.
Kretsen legger ut gladnyhet om deltagelse i Worldcup for Lene Ådlandsvik, og Anne Marit
Bredalen som er tatt ut til Junior-VM
Dette er jo virkelig flotte prestasjoner fra utøvere i kretsen, og bør verdsettes!:)
Nye møter:
Gjennomgang teamavtale:
Tirsdag 23. februar kl. 1800 på Terningen arena brukes til møte for gjennomgang av Teamavtale. Einar sender ut innkalling.
Informasjonsutveksling mellom krets og team på gang i Trysil:
Einar tar kontakt med interimstyret for teamet i Trysil og ber om et informasjonsmøte for
styret i kretsen.
Nytt styremøte kretsen:
15. mars kl. 1830 ELTV Elverum.

