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MODELL

NSSF MODELL TALENTUTVIKLING
15 – 16: Hovedtilhørighet og tilbud i klubb.
Deltar på kretssamlinger, Statkraft Young Star.
Konkurransearena: Kretsrenn/cup, KM, LM, HL, Bendit Skiskytterfestival
17 – 19: Tilhørighet og tilbud i klubb.
Utviklingsarena VGS og kretslag / team.
Deltar på kretslag / team, kretssamlinger.
Konkurransearena: Kretsrenn/cup, NC, NM junior, EYOF, YOG,
unntaksvis VM jr.
20 – 21: Klubbtilhørighet. Utviklingsarena: kretslag, team, juniorlandslag.
Deltar på krets- eller team samlinger, evt landslagssamlinger (også
hospitering).
Konkurransearena: Kretsrenn/cup, NC, NM junior, EM, VM jr.
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Klubbtilhørighet. Utviklingsarena: Rekrutt- eller elitelandslag, Team
Kretslag.
Deltar på kretssamlinger, teamsamlinger, landslagssamlinger
Konkurransearena: NC, IBU Cup, World Cup, EM, VM, OL

BESKRIVELSE NY TEAM STATKRAFT MODELL
• Målsetting
Sørge for at skiskyttere i alderen 20-25 år ivaretas i en helhetlig modell gjennom å legge til rette for at løperne i målgruppen får bedre
utviklingsmuligheter og motivasjon til å satse lenger på skiskyting (Langtidsplan 14-18 s.13).
Dette skal vi få til med å sette utøverne i sentrum, ivareta kontinuitet i utviklingen av løpere som går inn og ut av NSSFs landslag, samt de
løperne som trenger lenger tid på å etablere seg på et av våre landslag. Modellen skal sørge for at det satses mer på løpere i alderen 20-21
og opp til 25 år, samt sikre kontinuitet og forutsigbarhet for løpere i sin utvikling:
VGS – TEAM STATKRAFT – JUNIORLANDSLAG – TEAM STATKRAFT – REKRUTTLANDSLAG – TEAM STATKRAFT ELITELANDSLAG
Teamene skal ha ansvar for sportslig koordinering og følge NSSFs treningsfilosofi og løperutvikling i sin region. Teamene tar videre ansvar
for koordinering av regional/lokal aktivitet som for eksempel:
-

Høgskoler med utdanningstilbud til skiskyttere
Anleggsutvikling
Helsetilbud
OLT regionalt
Samarbeid med evt. DNB kraftsenter
VGS med utdanningstilbud til skiskyttere

• Organisering
Teamene skal følge NSSFs kontraktsmal for kommersielle team. Teamene må være forankret til krets eller klubb med egen styringsgruppe.
Følgende skal sitte i styringsgruppen:
-

En representant fra krets/klubb som eier teamet
En representant fra NSSF styre
En representant fra NSSF adm.
En representant fra OLT Regionalt
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TEAM STATKRAFT
NSSF ansetter og har arbeidsgiveransvaret for 1 hovedtrener i 100 % i hvert regionsteam
- Helhetlig ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter i teamet, herunder
budsjettoppfølging
- Treningsfaglig oppfølging av løpere
- Planlegging og gjennomføring av samlingsdøgn, herunder koordinere samlingsplaner i sin region opp mot NSSFs planer (innpassing av
invitasjonssamling etc) og organisere 1 Statkraft Young Star samling
- Koordinere ukentlige fellestreninger
- Koordinering av aktiviteter i konkurransesesongen
- Være trener ut på IBU Cup/VM jr./EM for å skaffe internasjonal erfaring
- Følge opp løpere i overgang mellom lag (team-landslag). Overlappingsansvar begge veier
- Bidra til kunnskapsutveksling, trenerutvikling og kontakt mot skiskyttermiljøet i Skiskytterforbundet, krets, andre team, VGS, høgskoler,
kraftsentre og klubber
- Bidra i markedsaktiviteter tilknyttet teamets sponsorer
- Delta på NSSFs storsamling hver vår, samt egne samlingsplasser med NSSFs rekrutt- og juniorlandslagstrenere. Lage felles årsplansmal
for alle
- Ansvar for å koordinere samlingsaktiviteten til jenteansvarlig og kretsutvikler i tilhørende kretser

Antall løpere
-

A nivå: Max 8-12 løpere
B nivå kan opprettholdes
Stimulere til gode utviklingsmiljø også for kvinnelige utøvere
Uttak til regionsteamene skal skje innen to uker etter at landslagsuttak er foretatt, dvs primært april/mai måned.
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SAMARBEID OG MØTEPUNKTER
Faste møtepunkter
VGS-, Team-, Kretslagstrenere i NSSFs organisasjon er invitert på alle møtepunkter mua pkt 2:
1. Sentral juniorlandslagssamling (erstatter åpen juniorsamling).
- Ansvarlig for samlingen rulleres mellom de 3 regionsteamene
- Uttak: x antall beste etter NC listen 19 år og 20/21 år foregående sesong
- Testsamling (testapp. på de 3 stedene må kalibreres)

2. Hovedtrener regionslag møter på NSSFs samling på våren hvert år for sport og administrasjonen sentralt
3. Vårmøte VGS og team (her skal alle kommersielle team i NSSF inviteres)
- Todagers møte med evaluering, aktuelle tema, skiskytterfilosofi, verdier, samarbeid

4. NM Rulleskiskyting
- Temamøte: sesongoppdatering

5. NC 2
-

Temamøte: helse, i3/i4 filosofi mm

Samarbeid team - NSSFs landslagstrenere – øvrig organisasjon
- Landslagstrenerne på rekrutt og juniorlandslag skal bruke 20 % av sin stilling inn i teammodellen/kraftsenter og andre arenaer/
områder hvor det et aktiv satsing på eldre junior/senior
- Fagsjef sport og utvikling, Arne Idland, får ansvar for en optimal samarbeidsmodell (hvem følger opp hvem), også se på
geografi.
- Obligatorisk oppmøte på vedtatte møtepunkter. Møtene under NC og NM Rulleskiskyting er åpne for alle
- Modellen skal ivareta andre arenaer/områder hvor det er aktiv satsing på eldre junior/senior
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3 REGIONSTEAM
Velges av NSSF ut fra LTP 2014-16 og Kraftsentermodellen
for sesongene 2015/16 og 2016/17:

1. Team Statkraft Midt-Norge
2. Team Statkraft Innlandet
3. Team Statkraft Oslofjord
• Det er en klar målsetting om at team modellen skal fortsette utover 2016/17 sesongen, samt at det vil være en
dynamisk modell med mulighet for endring/utvidelse av antall team.
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REGIONALE SAMARBEIDSPARTNERE
• Team Statkraft Midt-Norge
Kraftsenter Trondheim
- NTNU
- HIST
- HINT
OLT Midt-Norge (Granåsen)
- Test
- Helse
- Faglig oppfølging
Anlegg
- Aktuelle anlegg i regionen

• Team Statkraft Innlandet
Kraftsenter Lillehammer
- Høgskolen Lillehammer
- Høgskolen Hedmark
OLT Innlandet (Lillehammer)
- Test
- Helse
- Faglig oppfølging
Anlegg
- Aktuelle anlegg i regionen
Faglig samarbeid med alle
aktuelle VGS i regionen

• Team Statkraft Oslofjord
- HiO
- NIH
OLT Oslo
- Test
- Helse
- Faglig oppfølging
Anlegg
- Aktuelle anlegg i regionen
Faglig samarbeid med alle aktuelle
VGS i regionen

Faglig samarbeid med alle aktuelle
VGS i regionen
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MODELL

Øvrige
private
team
VGS
med
NSSF
avtale

Kretslag

NSSF ressurser
inn i modellen:

Team
Statkraft
Midt-Norge

Team
Statkraft
Innlandet

- Sentralt 50 %
- Landslag 40 %
(jr. og rekrutt)
Statkraft
Young
Star

Team
Statkraft
Oslofjord
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VIDERE FREMDRIFT
Ø 13. februar 15:

Behandling og vedtak på ny modell i NSSF styret

Ø 26. februar 15:

Informasjonsmøte med eksisterende Team Statkraft

Ø Mars 15:

Dialog og samarbeid med de 3 teamene:
Ø Definere forankring mot ansvarlig org.ledd
Ø Opprette styringsgruppene og konstituere disse
Ø Utarbeide kontrakter mellom partene
Ø Budsjett

Ø Mars 15:

Prosess ansettelse hovedtrener
Samarbeid og dialog på oppgaver og fremdrift

Ø April/mai 15:

Uttak av løpere
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