NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo
STYREMØTE NR. 7, 2010 – 2012
20. mai 2011
Sted: Bårdshaug Herredsgård

Tlf 21 02 90 00 – faks 21 02 90 02

Orkdal, 20. mai 2011 – R.R.
PROTOKOLL

Til stede:

Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente
Leiråmo, Terje Borsheim, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Ingrid Lien
Johnsen, Stig Flatebø, Roar Nilsen, Per-Arne Botnan og Rakel Rauntun

Delvis til stede: Vegar Rolfsrud
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
Sak 42:

Godkjenning av protokoll for styremøte 6 2010-2012
- Godkjent

Sak 43:
Regnskapsrapport pr 1.05 2011 med prognose
Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr 1. mai 2011, med en detaljert
gjennomgang av hver avdeling. Det styres etter vedtatt årsbudsjett, med god
økonomikontroll innen alle avdelinger.
Administrasjonen påpekte usikkerheten rundt regnskapet for World Cup
Holmenkollen, der oppgjør fra Oslo Kommune/prosjektet og Skiforeningen ikke er
mottatt p.t.
Vedtak:

Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 01.05. 2011 med
prognose for 2011 til etterretning

Sak 44:
Hovedterminliste for sesongen 2011/12
Administrasjonen har sammen med landslagtrenerne oversendt forslag til terminliste,
som ble behandlet i teknisk komité sitt møte i mai. Den innstilte hovedterminlisten fra
TK ble grundig diskutert i både styremøtet og på ledermøtet, med tilslutning fra
deltakerne.
Følgende hovedpunkter kommenteres:
- Med bakgrunn i tilbakemeldinger på terminlisten for sesongen 2010/11, er
det lagt inn en ekstra DnB NOR Cup runde for seniorer
- Øvelsesutvalget er satt opp med tanke på både variasjon, samt at øvelser
hvor alle får starte mest mulig renn er ivaretatt
- DnB NOR cup og Statkraft junior cup er satt opp ihht landslagstrenernes
ønsker med tanke på uttak til internasjonal representasjon
- Statkraft junior cup finalen er satt opp under NM senior, med begrenset
deltakelse (15 jenter, 30 gutter)
- Det er en jevnere fordeling av DnB NOR Cup og Statkraft junior Cup
gjennom sesongen

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte forslag til terminliste for sesongen
2011/12. Teknisk komité får fullmakt til justere
konkurransereglementet innen 1. juli 2011

Sak 45:
Tildeling NM junior 2012
Med bakgrunn i at Vik IL måtte trekke seg fra å arrangere NM junior sesongen
2012/13, ble mesterskapet lyst ut på nytt, med mulighet for hele organisasjonen å
søke.
Følgende klubber har søkt NM junior 2012 innen tidsfristen:
- Folldal IF
- Markane IL
- Orkdal IL
- Tingelstad SSK / Søndre Ål Sportsklubb
- Mjøsski
Vedtak:

Styret vedtar at Markane IL tildeles NM junior i 2012, under
forutsetning om at anlegget utvides fra 25 til 30 skiver

Sak 46:

Tildeling DnB NOR cup og Statkraft junior cup sesongen
2011/12
Følgende klubber har søkt om å få arrangere DnB NOR cup og Statkraft junior cup
sesongen 2011/12:
- Folldal IF
- Orkdal IL
- Vingrom IL
- Tingelstad SSL / Søndre Ål Sportsklubb
- Simostranda IL
- Geilo IL
- Tromsø SSL
- Sjusjøen IL (i samarbeid med Mjøsski)
- Dombås IL
Vedtak:

Styret vedtar følgende arrangører for DnB Cup og Statkraft junior
Cup sesongen 2011/12:

DnB NOR Cup 1: 26-27. november: Geilo IL
DnB NOR Cup 2 / Statkraft jr. Cup 1: 10-11. des.:Tingelstad SSL /Søndre Ål Sp.klubb
DnB NOR Cup 3 / Statkraft jr Cup 2: 14-15. januar: Simostranda IL
DnB NOR Cup 4 / Statkraft jr Cup 3: 27-29. januar: Vingrom IL
DnB NOR Cup 5 / Statkraft jr Cup 4: 11-12. februar: Orkdal IL
Sak 47:

NSSFs rolle i håndtering av kommersielle skiskytterrenn i
Norge
Med referanse til orienteringssak i styremøte 6 2010-12. Historisk har det vært
arrangert 2 showrenn pr sesong i Norge; Birisprinten og Blinkfestivalen. Det siste året
har det vært flere henvendelser til administrasjonen vedrørende mulighet for å
arrangere kommersielle renn i Norge, såkalte showrenn. Forespørslene gjelder
konkurranser både om vinteren og om sommeren.

For å få klarsignal på å arrangere showrenn med 2 eller flere nasjoner tilstede, skal
NSSF på vegne av arrangøren sende inn søknad til IBU på et standardskjema. IBU
styret vedtar tildeling av renn ut fra helheten til IBU sin kalender. IBU ønsker å
begrense antall showrenn, der det er karantene en uke før start på world cup
sesongen, og en uke etter world cup finalen. Hver enkelt nasjon kan derfor ikke
regne med å få mer enn maks. 2 showrenn pr år.
Et showrenn på internasjonalt nivå har et budsjett på ca NOK 8-15 mill, der
startpenger og premiepenger drar mye av budsjettet.
Administrasjonen anbefalte overfor styret at NSSF skal videresende søknader om
showrenn fra arrangører, dersom arrangøren har søkt på godkjente vilkår.
Følgende forutsetninger må ligge til grunn for videresending på showrenn fra NSSF:
1. NSSF stiller ikke med noen form for økonomisk garanti til arrangementet
2. Arrangementet skal ikke medføre belastning for NSSFs administrasjon
3. NSSFs generalsponsor og hovedsamarbeidspartnere skal forespørres først
som kommersielle partnere i arrangementet, og skal foretrekkes dersom
NSSFs partnere kan matche et tilbud fra en konkurrent i samme bransje.
Arrangøren skal følge IBU sitt internasjonale reklameregelverk
4. NSSFs landslagsløpere skal motta samme beløp i startpenger og
premiepenger som utenlandske konkurrenter
5. Kvaliteten på arrangementet må være av internasjonal standard, der
Schalke og Püttlingen er eksempel på referanser
6. NSSF forbeholder seg retten til å prioritere søkere, der TV-sendte
arrangement vil bli prioritert av NSSF ved videresending av søknader til
IBU
Som motytelse får arrangøren gjennom forbundet anledning til å arrangere showrenn
dersom IBU godkjenner søknaden, samt tilgang på å forespørre nasjonale og
internasjonale løpere om deltakelse på arrangementet.
Vedtak:

Styret vedtar at Norges Skiskytterforbund skal videresende
søknader fra arrangører, dersom arrangørene har søkt på
vilkårene som er fastsatt av IBU.
Arrangøren skal i tillegg godta forutsetningene NSSF har satt i
forhold til å støtte videresending av arrangementssøknad til IBU.

Sak 48:

Nasjonal godkjenning av Megalink elektronisk
skiskytterskive
Teknisk komité la frem TK sak 124, der komiteen innstilte overfor styret på at
Megalink elektroniske skiskytterskiver skal godkjennes for nasjonalt bruk.
Skiskytterskiven BIA1200 er en videreutvikling av skiver som er godkjent for bruk

internasjonalt av ISSF (Int. Shooting Sport Federation) og nasjonalt av DFS, NSF og
NJFF.
Megalink søkte første gang om godkjenning av skiven i 2009. TK har siden 2009 hatt
en tett dialog med Megalink, der skivene har blitt utplassert og testet på Fossum,
samt at der er hentet inn referanse fra Haltdalen som har 12 Megalinkskiver
utplassert. Testresultatene er gjennomgående positive. Skivene er funksjonssikre og
enkle å bruke.
Videre så vil en nasjonal godkjenning samsvare godt med forbundets målsettinger i
langtidsplanen under kapittel 5; arrangement og 6; organisasjon (miljøblyoppsamling).
Styret fulgte TKs anbefaling om at en nasjonal godkjenning forutsetter at det inngås
en utviklingsavtale mellom NSSF og Megalink for å videreutvikle f.eks trenermodus,
samt grensesnittet mot Emit.
Vedtak:

Styret vedtar en nasjonal godkjenning av Megalink elektronisk
skiskytterskive, BIA1200, til trening og konkurranser, jamfør TK
sak 142.
TK blir bedt om å følge opp en utviklingsavtale med leverandør.
Styret godkjenner et tilskudd på inntil NOK 350.000,- til anlegget
hvor pilotprosjektet gjennomføres.

ORIENTERINGSSAKER
• Status landslag v/ ES og PAB
• VM 2016/17 status v/ RR og TB
• NIFs Ting v/TB og RR
• Referat fra møte i anleggskomiteen v/TBorsheim
• Hvit vinter v/ ML
• Forberedelser ledermøtet v/ ML/RR/RN
• Nytt fra administrasjonen v/ RR
• VM tur til Ruhpolding, samarbeid med Sponsor-Link
• Prinsippsak vedr kretsrenn v/ TB
Merknadsfrist:

Onsdag 25. mai 2011

Videre møteplan:
Dato
12. august 11

Tore Bøygard

Sted
Gardermoen

Erlend Slokvik

Møte
Styremøte 8 2010-12

Marian Lyngsaunet

Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim

Eva Lillebakken

Axel Krogvig

Terje Borsheim

Ingrid Lien Johnsen

Rakel Rauntun

