Kretsting 2018
Sted Blommen
Tid 18.4.18 kl 1900

Forretningsorden:

1. Godkjenning av frammøtte representanter
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent (er), referent (er) samt to representanter til å underskrive
protokollen.
4. årsberetning
5. regnskap
6. Behandle innkomne forslag og saker
Forslag innkommet: kortere løyper i kretsrenn
7. Fastsette kontingent
8. Behandle budsjett for kretsen
9. Valg

Temadel etter den formelle delen av tinget:

1.
2.
3.
4.

Treningsopplegg kommende sesong
Reiseopplegg Norgescup og HL
Ønsker for terminlista
Eventuelt

Geir Aspenes
Leder ntssk

Ad sak 6
Forslag fra Stiklestad IL
Endrede løypelengder på kretsrenn

Forslaget fra Stiklestad IL fremgår av vedlegg og går på å korte ned løypelengder på alle distanser i
kretsrenn for å øke deltakelsen, skape større motivasjon for å gå renn lokalt. Det er lansert som en
forsøksordning. Kretsen har forsøkt i siste år å gjennomføre renn med sammenslåtte klasser.
Forslaget fra Stiklestad IL vurderes som et godt forslag som fortjener en utprøving. Kretsmesterskap
er omtalt i reglementet til forbundet med krav til lengder på løyper med videre. Utdrag fra
konkurransereglene:
«Reglene skal brukes så langt de passer. Skal de fravikes må de være kunngjort i
programmet/innbydelsen.»
Dette gir åpning for å avvike distanser også i mesterskap.
Forslaget er også sendt til Sør-Trøndelag skiskytterkrets på høring for å få vurdert om alternatrive
løypelengder kan brukes i Trøndercup. Saken er behandlet i styret der med konklusjon om å fremme
saken for tinget i Sør-Trøndelag med negativ innstilling. (Argumentene for dette kommer med
referatet fra deres styremøte)
Kretsen har i siste år oppfordret til å gjennomføre renn med valgfrie løyper. Dette ble gjennomført i
siste sesong på et par renn, nyttår og ei helg hvor det samtidig var norgescup. Denne ordningen er
ikke ordentlig utprøvd enda.
En står da overfor 3 alternativer:
1. Kjøre renn som ordinære konkurranser beskrevet i konkurransereglementet
2. Videreutvikle ordningen med valgfrie distanser
3. Gjennomføre renn med kortere løyper etter modell av forslag fra Stiklestad

Både alternativ 2 og 3 kan ha noe for seg i forhold til å lage renn som ikke er for krevende å delta på.
Kretsen har ikke avviklet forsøksordningen med valgfrie klasser. En legger til grunn at det er verd å gi
ordningen med valgfrie løypelengder en mulighet til å sette seg som et tilbud. Det blir således også et
praktisk spørsmål hva som er mulig å få til av antall alternative renn.

vedtak
Styret arbeider videre med forslaget og vurderer dette i sammenheng med renn avviklet med valgfrie
løypelengder, og vurderer om det kan passes inn i terminlisten.

Forslag fra Stiklestad IL ad endringer på løypelengder og gjennomføring av kretsrenn for junior og
senior.
Bakgrunn
Gjennom flere år har vi sett at det er lav deltakelse i junior og seniorklassene på kretsrenn. Vi ser og
at de som ikke satser på et slikt nivå at de ikke vil gå NC heller ikke stiller på kretsrenn. Vi ser det som
ønskelig at junior og senior deltar på kretsrenn mellom NC renn. Tror det kan være mange positive
effekter av dette.
Vi tror at en av årsakene er at det ikke passer inn å gå renn med full løypelegde mellom NC renn. For
de som ikke satser maksimalt lengre er det nok og for lange løypelengder til å slenge seg med på
kretsrenn.
Tiden er etter vår mening overmoden for å gjøre noe med dette.
Vi mener at med å gå ned på løypelengder på kretsrenn, beholde antall skytinger så vil vi øke
deltakelsen. De som satser på NC vil få en god gjennomkjøring/treningseffekt ved å gå kortere og de
som ikke satser maks ser kanskje muligheten til å stille på kretsrenn.
I tillegg vil vi foreslå å ha ei løypelengde for klassene 17 – senior slik at det blir mange som går det
samme og flere å sammenligne seg med, samt at vi da vil få enda bedre trøkk på nivået.

Forslag:
Et forsøksopplegg for sesongen 18/19 på kretsrenn. Klassene 17 - senior går samme løypelengde.
Sprint: K 17 – SR 4,5 km korte strafferunder
M 17 - SR 6 km korte strafferunder

Normal: K 17 – SR 7,5 km tillegg for bom 30 sek
M 17 – SR 10 km tillegg for bom 30 sek

Fellesstart: K 17 – SR 7,5 km korte strafferunder
M 17 -21

10 km korte strafferunder

Til sak 7
medlemskontigent.
Medlemskontigenten er for tiden:

Grunntakst:
1500.- kr
0 – 3 lisensbetalere:
1500.- kr
4 – 6 lisensbetalere:
3000.- kr
7 – 14 lisensbetalere: 4000.- kr
Fra 15 lisensbetalere: 5000.- kr
endret siste gang i 2015
økningen var fra 1000 til 1500 på laveste nivå og fra 4000 til 5000 på høyeste nivå.
Innstilling til kretstinget: Det foreslås ikke økning i kontingent

