
NORGES SKISKYTTERFORBUND 
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no  
 
 
STYREMØTE NR. 6, 2014 – 2016 
13. februar 2015 
Sted: Scandic Holmenkollen Park   Oslo, 16. februar 2015  – R.R. 
 

 
PROTOKOLL 

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

Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Roar Wærnes 
 
Forfall: Hans Peter Olsen  
 
Til stede fra adm.:  Rakel Rauntun og Stig Flatebø. Morten Aa Djupvik, Per 

Arne Botnan og Arne Idland under S-30 
 
 
VEDTAKSSAKER: 

 
Sak 28: Godkjenning av protokoll for styremøte 5 2014-16 
 
Vedtak:  Godkjent 

 
 

Sak 29: Regnskapsrapport pr. 31.12.2014 med prognose 
Økonomisjef gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det styres 
mot et godt resultat for regnskapet 2014.  
 

Vedtak:  Styret tar fremlagte regnskapsrapport for regnskapsåret 2014, 
samt budsjettprognose pr 31.12 2014 til etterretning. 

 
Endelig regnskap for 2014 med økonomisk beretning og noter 
leveres styret for godkjenning på styremøtet 23. april 2015. 

 
 

 Sak 30: NSSFs sportslige utviklingsmodell junior-senior 
Det vises til styremøte 3 2014-16, der styret bad administrasjonen om å komme med 
en sak vedrørende NSSFs sportslige utviklingsmodell og modell for Team Statkraft. 
Dette med bakgrunn i at nåværende avtale mellom Statkraft, NSSF og de ulike 
teamene utløper våren 2015, samt ønske om å se på forbundets sportslige 
satsingsmodell i en helhet.  
 
I nåværende kontraktsperiode har vi følgende Team Statkraft: 
Team Statkraft Oslo & Akershus 
Team Statkraft Telemark 
Team Statkraft Nordfjord 
Team Statkraft Nord-Østerdal 
Team Statkraft Hordaland 
Team Statkraft Trondheim 
Team Statkraft Tromsø 
Team Statkraft Lillehammer 



TS Lillehammer, Trondheim og Tromsø er team med historikk på 
utdanningssamarbeid med regionale høgskoler. Alle teamene har avtaler som går ut 
30. april 2015.  
 
Administrasjonen la frem en ny modell for Team Statkraft (TS) for sesongene 2015/16 
og 2016/17. Det er naturlig at den nye modellen flukter med forbundets avtale med 
Statkraft, men det er en klar intensjon om langsiktighet utover 2017 med den nye 
modellen.  
 
Prosessen frem til modellen som ble lagt frem for styret, har vært grundig med 
involvering fra personer i både administrasjonen og sport. 
 
Hovedmålsettingen med ny modell er å bedre hverdagen for skiskyttere fra de er 
ferdige med VGS og overgang til senior, spes alderen 20 år og eldre. Det er i denne 
fasen vi har mest frafall, og er et kritisk tidspunkt i karrieren både sportslig og privat i 
forhold til videre studievalg etc.  
 
Målet med å ansette hovedtrener på 3 TS team er å sikre den sportslige utviklingen og 
den røde tråden i NSSFs skiskytterfilosofi. Det er viktig å styrke teamenes posisjon inn 
i regionen / kraftsenteret, og samarbeide best mulig med spesielt junior- og 
rekruttlandslaget, OLT regionalt, utdanningsinstitusjoner etc. Det er viktig å presisere 
at hovedtrener på TS skal jobbe aktivt ut i egen region i forhold til aktuelle klubber, 
VGS med skiskyting, kretslag og øvrige team. Det settes av 20 % av stillingsbrøken til 
dette arbeidet. Den nye strukturen skal ivareta hele målgruppen på en best mulig 
måte, uavhengig av om løperen er på TS eller ikke.  
 
Det er et uttalt behov for, og et sterkt ønske at modellen skal føre til at vi jobber mot 
samme mål; en omforent målsetting om å få flere og bedre seniorløpere på både 
kvinne- og herresiden.  
 

Vedtak: Styret vedtar ny modell for Team Statkraft for sesongene 2015/16 
og 2016/17, og ber administrasjonen og sport ta ansvar for 
implementeringen av modellen våren 2015. 

 
 Modellen legger opp til 3 rene Team Statkraft geografisk plassert i 

Innlandet, Oslofjord og Midt-Norge. Samtidig skal det tilføres 
ressurser knyttet til andre områder hvor det er aktiv satsing på 
eldre junior/senior. 

 
 Modellen er dynamisk, der antall TS og geografisk plassering vil 

vurderes etter 2016/17 sesongen. Det er videre intensjon om 
langsiktighet i modellen utover 2016/17 sesongen. 

 
Styret åpner for å bruke ubunden EK i 2015 for å finansiere ny 
modell for Team Statkraft. For 2016 forutsetter styret at 
kostnadene på modellen tas inn som en del av hovedbudsjettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 31: Høringssak: NIF IPD 2015-19 
Det vises til mail sendt styret 28. januar 2015, med utkast til IPD for tingperioden 2015-
19.  
 
Innspill på IPD ble diskutert og oppsummert i styremøtet. Presidenten og 
generalsekretæren fikk i oppgave å ta vare på NSSFs innspill og ståsted i videre 
behandling av IPD på møteplasser i NIFs regi frem mot og under Idrettstinget. 
 

Vedtak: Styret gir President og Generalsekretær fullmakt til å formidle 
NSSFs synspunkter på IPD 2015-19 på oppsatte møteplasser i 
NIFs regi frem mot og under Idrettstinget 2015 

 
 
 Sak 32: Sak fra UK: Rammer og kriterier for søknadsbaserte midler 
Utviklingskomiteen (UK) har etter oppdrag fra styret behandlet saken vedrørende 
kriterier for søknadsbaserte prosjekter for klubber/kretser/team i telefonmøte 28. 
januar 2015 etter forutgående saksforberedelse på mail. 
 
UK mener at prinsippene må være at prosjektene som får støtte må støtte opp 
under målene i langtidsplanen, de må være egnet til å «skille seg ut» fra det som 
inngår i det ordinære arbeidet i klubber/kretser/team og støtten som gis skal være 
av en slik størrelse at det utgjør noe mer enn en symbolsk motivasjon. 
Dette for å gi aktører som lager kreative og ikke minst gode opplegg som kan 
skape ekstra aktivitet en ekstra motivasjon.  
 
UK forutsetter at aktører som får tilskudd presenterer prosjektet hvis NSSF ønsker 
dette der en antar at prosjektene har en stor overføringsverdi.  

 
Vedtak: Utviklingskomiteen (UK) gis fullmakt til å tildele tilskudd til 

innovative prosjekter i 2015 med målene i NSSF Langtidsplan 
2014-18 som styrende. Tilskuddsrammen er på kr. 300 000,- etter 
følgende kriterier:  

- Prosjektet skal være i samsvar med de overordnede 
målene i vedtatt langtidsplan knyttet til rekruttering 
og utdanning. 

- Prosjektet skal være rettet mot innovative tiltak i det 
grunnleggende rekrutterings- og aktivitetsfremmende 
arbeidet.   

- NSSF får rettigheter til å publisere. prosjektet på sin 
hjemmeside og i andre relevante medier 

- Søknadsfrist: 1. juni 2015 
 

Generalsekretæren utarbeider en mal for søknaden der følgende 
minimumsopplysninger skal gis: 

- Navn på prosjektet med prosjektplan og fremdrifts-
/milepælsplan. 

- Målangivelse: Målgruppe, hva ønskes gjennomført 
og når 

- Budsjett for prosjektet 
- Hvem kan søke: klubber, kretser og team med gyldig 

kommersiell kontrakt, som har prosjekter som gjelder 
rekruttering og/eller utdanning. 

 
 



Sak 33: Sak fra UK: Nytt medlem i komiteen 
Nåværende medlem i utviklingskomiteen, Marian Lyngsaunet, blir fra 1. mars 2015 
bredde- og rekrutteringssjef i NSSF. Dette medfører at Marian går ut som medlem i 
komiteen og blir administrasjonens sekretær i komiteen. UK har forespurt Vilde 
Ravnsborg Gurigard som nytt medlem i komiteen. 
 

Vedtak: Styret stiller seg bak utviklingskomiteens innstilling til Vilde 
Ravnsborg Gurigard som nytt medlem i komiteen  

 
 
 Sak 34: Fremtidig program og øvelser for NM Senior 
Fremtidig program og øvelser for NM senior har blitt drøftet bredt internt i 
organisasjonen i flere fora; teknisk komite, utviklingskomite, TD2-samling, NSSFs 
styre og NSSFs ting i 2010 og 2014.  Det er også gitt innspill fra NRK.   
 
Fremtidig program for NM Senior var tingsak i 2014 med følgende vedtak: 
Del 2 av forslaget, endring av NM program, oversendes det nye styret, og ses i 
sammenheng med styresak 109. Saken tas videre opp på ledermøte 2015 
  
Saken har i ettertid av tinget vært behandlet på nytt i teknisk komite. TK sitt mål har 
vært å skape et mer attraktivt program med publikumsvennlige øvelser og da noe mer 
komprimert.  Med bakgrunn i tidsaspektet for avklaring om øvelsesutvalg for NM 2016 
anmodet TK styret allerede nå om å endre til nytt NM program.  Ny modell kan settes 
opp som prøveordning for NM 2016, der saken skal opp som tema under ledermøtet i 
2015.   
 
Bakgrunnen for å diskutere NM seniors framtid med tanke på program og øvelser har 
blant annet med statusen til NM senior og i hvilken grad eliteløperne stiller til start og 
bidrar på NM senior.  NRK har også blitt involvert i og med at det nå er mer aktuelt å 
sende fra NM Skiskyting.  Man bør av den grunn se på om man skal justere selve NM 
programmet og øvelsesutvalget.  
 
NM senior har blitt arrangert påfølgende uke etter World Cup-avslutning siden 2012. I 
2011 ble NM senior arrangert to uker etter endt World Cup. I 2012 ble Statkraft Junior 
Cup finale innlemmet i arrangementet NM senior. 
 
Selve NM uka er i manges øyne lang, da det offisielle programmet varer fra offisiell 
trening på tirsdag og helt frem til siste konkurransedag søndag. Dette fører til at 
arrangør får en stor grad av belastning på sine funksjonærer. Videre betyr det at 
løpere og ledere får store kostnader knyttet til overnatting, samt at man må ta seg fri 
fra enten skole eller jobb. Teknisk komité foreslår derfor at man komprimerer NM uka 
med en dag.   
 
Tradisjonelt har Normaldistansen vært avviklet på onsdag i NM uka.  Det har vært lav 
deltagelse på Normaldistansen, spesielt blant kvinner.  Noe av årsaken til dette kan 
være at øvelsen i seg selv er krevende, samt for de løpere som har gått World Cup 
finalen helgen før er både slitne og kanskje ikke klar for en slik distanse så tett opptil 
avslutningen i verdenscupen. Ved å ta ut normaldistansen fra NM uka får det en 
konsekvens at Kongepokalen ikke blir delt ut på denne distansen mer. Det vurderes 
andre kriterier for tildeling av Kjell Kr. Rikes minnepokal. Teknisk komité anbefalte at 
normaldistansen kuttes ut med bakgrunn i lav deltagelse og at øvelsen er krevende, 
samt at den kommer for tidlig i NM uka. 
 



Med bakgrunn i dette anses det som fornuftig at øvelsene sprint, jaktstart og fellesstart 
utgjør NM-programmet fredag, lørdag og søndag.  Sprint fredag får alle gå, uten 
begrensning.  Lørdagens program med inndeling jaktstart for seniorer og Statkraft 
Junior Cup finale er tenkt slik at de fleste seniorene som går sprinten og har lyst til å 
gå jaktstarten, får gå. De aller fleste juniorene velger trolig å gå Statkraft Junior Cup 
finale.  Fellesstarten er vår mest attraktive øvelse og vil være en verdig "finale" av et 
senior NM.  Kun de 30 beste vil være med i selve finalen (eller det antall skiver man 
har tilgjengelig i anlegget).  Et evt B-heat med tidligere start kan vurderes utfra antall 
deltagere.   
 
Stafett settes opp som første øvelse i NM uka (torsdag).  Plusset ved å ha stafetten i 
NM uka er at kretsene får en øvelse de har sterk tilknytting til, samt at det er 
tradisjoner med å ha denne øvelsen.  Aktuelle juniorer har også mulighet til delta siden 
helga forøvrig inneholder Statkraft Cup-finale og mulighet for deltagelse i NM sprint.  
Minuset ved å legge stafetten tidlig i NM uka kan være at eliteløpere nødvendigvis ikke 
vil stille og da blir nivået dårligere på stafetten. TK antar at de fleste eliteløpere er 
lojale overfor sine kretser og stiller på stafetten. 
 

Vedtak: Styret stiller seg bak og vedtar teknisk komite sin innstilling til 
fremtidig program og øvelser for NM senior som følger: 

 Torsdag: Stafett 

 Fredag: Sprint 

 Lørdag: Jaktstart 

 Søndag: Fellesstart  
 

Normalprogram består som egen NM øvelse og legges inn som 
del av annet NM-arrangement i løpet av sesongen.  
 
NC finale junior (fellesstart) legges til lørdag i NM helgen.  

 
Det nye NM programmet blir en prøveordning for sesongen 
2015/16, samt temasak under ledermøtet 2015  

 
 
ORIENTERINGSSAKER 

23. Orientering fra administrasjonen v/RR 
24. Orientering VM2016 v/RR 
25. IBU uttak v/ES 
26. Orientering fra teknisk komite v/GH 
27. Orientering fra utviklingskomiteen v /HS 
28. Godtgjørelse styremedlemmer v/TB 
29. World Cup 2017 Organisering v/RR 
30. Sak til idrettstinget: Høydehus  
31. IBU Junior Cup 2015/16 og 2016/17 
32. Streaming av NC og NM 2015 v/ SF 
33. Uttakskriterier Statkraft Young Star sentrale samlinger 2015 v/RR 
34. Dato og tidspunkter for NSSFs ledermøte i Alta 12-14. juni 2015 /RR 

Fredag 12. juni: Styremøte kl 1600 
Lørdag 13. juni og søndag 14. juni: Ledermøte. Start lørdag kl 0900, avslutning søndag kl 
1600. 

 
 
Merknadsfrist: onsdag 18. februar 2015 
 
 



Videre møteplan:  
Dato    Sted    Møte       
23. april 2015  Gardermoen   Styremøte 7, 2014-16 
12. juni 2015   Alta    Styremøte 8, 2014-16  
13-14. juni 2015  Alta    Ledermøte 
   
 
 
 
 
Tore Bøygard                Erlend Slokvik        Heidi Skaug                Eva Lillebakken 
President           1. Visepresident    2. Visepresident                       Styremedlem 

  
 
 
 
 
 
Eva Lillebakken            Gjermund Hol        Halvor Flatland            Roar Værnes                  
Styremedlem           Styremedlem                   Styremedlem          1. varamedlem 

 
 
 
 
Rakel Rauntun       
Generalsekretær 
 


