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UTVIKLINGSKOMITEEN

27.05.2016





HVEM ER VI:

•Heidi Skaug, Visepresident 2 organisasjon, leder

•Eva Lillebakken, styremedlem NSSF

•Helga Espeland Hol, Kretsleder

•Geir Ola Botnan, Kretsutvikler

•Stein Funderud, Anlegg

•Vilde Ravnsborg Gurigard, Jenteansvarlig
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MANDAT

•Komiteen avholder 4 møter pr. år. Det er en intensjon om at møtene legges opp 
til annen aktivitet i NSSF

Rapportering
Utviklingskomiteen rapporterer til NSSFs styre ved komiteens leder.

•Arbeidsoppgaver

•Lede arbeidet i henhold til langtidsplan, og skal utarbeides i konkrete mål og 
delmål i handlingsplanen for 2012-14:

•Bredde / rekruttering 

•Utdanning og kompetanse

•Anlegg

•Organisasjon
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•Bredde / rekruttering.

- Skiskytterskoler

- Statkraft Young Star regionsamlinger

•Utdanning / kompetanse.

- Trenerutdanning (T1-4)

- TD-utdanning

- Lederutdanning og startmøter i klubber/kretser

- Årlige trenermøter for team og gymnastrenere

- Arrangere årlige møter for kretsledere, kretsutviklere, jenteansvarlige og 
Anleggsrådgivere og anleggsansvarlige i kretser.
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•Anlegg

- Følge opp handlingsplan for anlegg

- Godkjenne tildeling av utstyr

- Bidra med anleggsrådgivning i samarbeid med anleggsrådegiverne.

- Lede og utfordre anleggsrådgiverne i deres arbeid

•Organisasjon

- Utviklingsavtale med kretsene / tildeling av KU- og Jenteprosjektmidler.

- Evaluering av måloppnåelse.
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•Generelt:

- Samarbeide med NIF, departementet og Skiforbundet

- Oppfølging av info på forbundets nettside, samt se på utvikling av siden

- Lede arbeidet i omlegging av all NSSF utdanning til e-læring 
(trenerutdanning, TD utdanning og lederutdanning)

-Samle innspill fra kretser og klubber til forbedringer innen skiskyting, og 
kvittere ut innspillene. 
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LISENSUTØVERE
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ANTALL LISENSUTØVERE PR. KRETS
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NY UTVIKLINGSTRAPP

•Bakgrunn

•Anbefalinger Olympiatoppen

•Prosjekttittel

•Gjennomfører

•Periode

•Mål/hensikt

•Kostnad

•Fremdrift

10



UTVIKLINGS 
MIDLER 



REKRUTTERING OG KRETSUTVIKLING

•Langtidsplan for 2014 – 2018 

•Beskriver rekruttering og kretsutvikling

•Mål: 

•Styrke organisasjonsstrukturen i alle klubber og kretser

•Tiltak: 

•Uviklingsavtalen er forbundets verktøy for utvikling

•Det skal skrives en utviklingsavtale mellom hver av kretsene og NSSF hvert år i 
perioden

•NSSF engasjerer jenteansvarlig og kretsutvikler i hver krets
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BREDDE OG REKRUTTERING
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Hva Status for 

sesongen 

2014/2015

Målsetting 

for sesongen 

2016/2017

Resultat pr. 30. 

april 2017

Ant. Skiskytterklubber

Antall anlegg 

Innrapporterte 

skiskytterskoler:

Antall skiskytterskoler

Antall deltagere 

Startende på hovedlandsrenn 

sprint

Startende på NM junior sprint

Startende på NM sen. sprint 

Total antall lisensutøvere 



UTDANNING OG KOMPETANSE 
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Hva Status for 

sesongen 

2014/2015

Målsetting 

for sesongen 

2016/2017

Resultat pr. 30. 

april 2017

Ant. Innrapporterte deltagere 

på T1 kurs/foreldrekurs

Antall innrapporterte deltagere 

på T2 kurs 

T3 kurs

T4 kurs 

Antall innrapporterte på

TD 1 kurs

TD 2 kurs 

Andre kurs / tiltak / 

kompetanseheving 



KRETSEN MÅ BESKRIVE HVORDAN DEN SER FOR 
SEG:
•Jentesatsing inkl. mødrekurs

Anleggsutvikling

Regionsamlinger 

•Kretssamlinger

•Aktiviteter for syns- og bevegelseshemmede 

•
Arrangement

Andre utviklingstiltak
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TILDELTE MIDLER I SESONGEN 2015/2016

• Utviklingskomiteen mottar alle søknader og behandler disse etter kriteriene i langtidsplanen. 

• Det innvilges en sum, der 2/3 utbetales i starten av sesongen 

• Utviklingskomiteen ber om rapport på hvilke tiltak, som er gjennomført i kretsen innen 30.april 

• Resterende 1/3 utbetales etter en vurdering av utviklingskomiteen på bakgrunn av rapportering 
på gjennomførte tiltak som er gjennomført i henhold til planen i utviklingsavtalene. 

•Tildelte utviklingsmidler for sesongen 2015/2016

•Jenteutvikler midler: 300 000 fordelt på kretsene

•Kretsutvikler midler: 750 000 fordelt på kretsene
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SPENNING I SIKTE



BAKGRUNN

•NSSF gjennomførte i sesongen 2014-15 en 
oppkjøringsturne « Spenning i sikte» frem mot Skiskytter 
VM 2016  i kollen

•Ble en suksess og skiskyting fikk stor oppmerksomhet 
både i form av rekruttering og kjennskap til skiskyting.

•På bakgrunn av den oppmerksomheten og den suksess 
som «spenning i sikte ble», ønsker NSSF å gjennomføre 
en runde til for å rekruttere flere til idretten

•NSSF ønsker å synliggjøre skiskyting på nye og 
utradisjonelle måter.

•Søkt om stønad fra sparebankstiftelsen DNB. 
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•Søknad om å få smøretrailer med opplegg fra NSSF ble 
kunngjort på NSSF hjemmeside, hvor både krets og klubb 
kunne søke om turnestopp.

•Fikk inn mange søknader med god begrunnelse.

•Det er NSSF utviklingskomite som plukker ut de som fikk 
sin søknad innvilget om turnestopp.

•Opplegget lages gjennom samarbeid mellom forbund og 
krets/lag.

•Gjennomføres på følgende måte:
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GJENNOMFØRING

•Steg 1: Lørdag i by/tettsted benyttes NSSF-smøretrailer og vi har fem 
ulike aktiviteter der skyting med laservåpen er den sentrale aktiviteten. 
Den lokale klubben må stille med 15 frivillige til gjennomføringen. Dette 
for å nå nye rekrutter.

•Steg 2: Søndag gjennomfører vi et besøk i den lokale klubben, der de 
får utlevert en utstyrspakke bestående av et våpen og en rulleskipakke 
(rulleski, skisko, staver og hjelm) samt kompetansepåfyll, foredrag og 
dialog angående rekrutteringsarbeid.

•Steg 3: Det vil bli stilt krav om at klubben gjennomfører en 
skiskytterskole i etterkant av besøket. En skiskytterskole er 
nybegynneropplæring for barn i alderen 10 år og eldre samt deres 
foreldre, den foregår over ti kvelder og et eget sikkerhetskurs er en del 
av denne opplæringspakken.

•Steg 4: Vi gjennomfører en tilpasset questback evaluering av turneen
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TURNESTOPP

•4-5. juni: VIK IL skiskyting

•11-12. juni Stårheim Skiskytterklubb

•23-25.juni Fullt hus skiskytterfestival - må avklares

•2-4. aug LS Målselv

•6-7. aug Nordreisa IL

•13-14. aug Skjervøy IL

•20-21.aug Snåsa ski og skiskytterlag

•22. aug. Trondheim. Utdeling av OEB fond

•27-28. aug Stiklestad IL
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TURNESTOPP

•10-11.aug Skaun IL

•17-18.sept Tormod ski og skiskytterlag

•1-2. okt Simostranda

•8. okt Majorstuen
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•Være i dialog med kontaktperson i NSSF

•Markedsføring av «Spenning i sikte» 

•Stille med hjelpepersonell

•NSSF stiller med utstyrspakke
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FORBEREDELSER



SIKKERHETSKAMPANJE



SIKKERHETSBESTEMMELSER

•Sikkerhetsbestemmelser

•Gjennomført siste kampanje i sesongen 2014/15

•Samarbeid med UK/TK

•Gruppe:
Leder: Geir Ola Botnan (TK)

Vilde Ravnsborg Gurigard (TK)
Jarle Tvinerheim (TK)
Marian Lyngsaunet  (ADM)

•Søkt Sparebankstiftelsen DNB om støtte
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NY VÅPENLOV

•EU har besluttet at Norge må også forholde seg til 
ny våpenlov.

•Justisdepartementet jobber med ny våpenlov og vil 
være ferdig i løpet av høsten 2016

•Hvordan vil dette påvirke skiskyting?

•Samarbeider med DFS og NSSF

- ett forslag er at en mister lisens hvis en ikke er 
aktiv på noen år.
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SIKKERHETSBESTEMMELSER

•Hvordan håndteres skiskyttervåpen i andre 
land?

•Sikkerhetskurs
- hvordan vil dette være i fremtiden?
- hvor ofte skal det gjennomføres!
- detaljeringsgrad
- for hvem!
- nettbasert/app
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SIKKERHETSBESTEMMELSER

•Utleiekontrakt

•Informasjonshefte om sikkerhet må revideres

•Oppdatere sikkerhetsmateriell og sende dette 
ut til klubber og kretser.
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NORSK C-LISENS

Stein Funderud
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TILDELING INNOVATIVE MIDLER 2016

• Team Gla`Laks: Støtte til Teamet kr 50 000

• Sokna IL skiskyting: Lyst til å prøve skiskyting kr 60 000

• Buskerud skiskytterkrets: Prestasjonspsykologi og mental trening kr 25 000

• Young Star Innlandet Skyteprosjekt Innlandet kr 55 000

• Sogn og Fjordane Skiskytterkrets Ski and shot for fun kr 20 000

• Bærum skiklubb skiskyting Skiskytteranlegg Franskleiv kr 15 000

• Trondheim Biathlon Team Utvikling av kvinnelig trener kr 75 000
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