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Innhold



Norges skiskytterforbuNd har de siste ting
periodene hatt stor idrettslig suksess, der vi 
gjennom sunne og flotte landslagsprofiler stadig 
opplever en økende rekruttering til idretten vår. 

Langtidsplanen for perioden 2006–2010 har 
hatt fokus på innsatsområder som har ivaretatt 
helhetstenkingen vår i forhold til toppidrett, 
rekruttering, anlegg, arrangement, utdanning og 
organisasjon. Planen har vært førende i forhold 
til hvilke målområder som har blitt prioritert.

Den nye langtidsplanen for 2010–2014 har blitt til 
etter en omfattende prosess i hele organisasjo
nen, der ledermøtet i 2009 satte fokus på kjerne
områdene for hva som skal prioriteres de neste 
fire årene for at vi også i fremtiden skal fortsette 
den positive utviklingen i norsk ski skyting. Lang
tidsplanen for de neste fire årene er utarbeidet 
i henhold til signalene fra ledermøtet, der hvert 
enkelt delmålområde er konkretisert i forhold 
til mål, strategi, tiltak og ansvar.  Gjennom en 
slik oppbygging skal alle innsatsområder være 
målbare og forpliktende for det strategiske og 

 operative arbeidet i planperioden, med et klart 
definert ansvarskrav for gjeldende organisasjons
ledd. 

Gjennom hovedsatsingsområdet for perioden 
2010–2014 setter vi store krav og forventninger 
til oss selv på viktige innsatsområder de neste 
fire årene. Kompetanseløft gjennom prosjekter 
som Statkraft Treningsløftet sentralt og regionalt, 
kraftsentermodellen, Sunn Jenteidrett og trener
utdanning vil være viktige delmål for å nå hoved
målet. Hovedsatsingsområdet skal nåes ved å 
inkludere alle ledd i organisasjonen på ulike nivå 
og innen ulike innsatsområder. 

Vi ser fram til en god oppfølging av langtids
planen fra alle ledd innen Norges Skiskytter
forbund, med klare prioriteringer, medansvar og 
ønske om videre utvikling for norsk skiskyting 
for perioden 2010–2014.

Tore Bøygard  Rakel Rauntun
President � Generalsekretær
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Formål
Norges Skiskytterforbunds formål skal være 
førende for oppsatte mål, det skal prege inn
satsområdene og gjenspeiles i organisasjonens 
verdisett. Norges Skiskytterforbund skal ivareta 
hele organisasjonens interesser og til en hver tid 
søke utvikling forankret i dette formålet. 

Norges�Skiskytterforbunds�formål�er�å�
�organisere�og�fremme�ski�skyting�i�Norge�og�

representere�idretten�internasjonalt.�Arbeidet�
skal�preges�av�frivillighet,�demo�krati,��lojalitet�og�

likeverd.�All�idrettslig�aktivitet�skal�bygge�på�
grunnverdier�som�idrettsglede,�felles�skap,�

helse�og�ærlighet.

 
Visjon
Norges Skiskytterforbunds visjon skal gjenspeile 
vedtatte mål og verdier. Visjonen skal være en 
rød ledetråd som skal innarbeides i hele organi
sasjonen og som alle skal strekke seg etter:

Skiskyting�–�den�mest�attraktive�vinter�idretten!

Verdier
Norsk skiskyting skal bygge på norsk idretts 
verdigrunnlag som framkommer i vår formåls
paragraf. Ut fra norsk idretts verdigrunnlag, skal 
Norges Skiskytterforbund forankre arbeidet 
innen alle områder gjennom følgende verdier:

gLede Glede ved å utøve skiskyting skal 
gjenspeiles i utøvere, ansatte, 
frivillige, samarbeidspartnere og 
publikum, både på arenaen og 
foran TV.

sPeNNiNg Skiskyting er en spennende idrett 
for alle involverte, utviklet gjen
nom konkurranseformene.

feLLesskAP Skiskyting skal preges av godt 
samhold og fellesskap i alle 
organisasjonsledd. En idrett som 
involverer hele familien, både i by 
og bygd.

MestriNg Skiskyting skal gi gode mestrings
opplevelser og utvikling for alle 
utøvere, uansett nivå.

Skiskyting – den mest attraktive vinter idretten!
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Hovedsatsingsområde
Basert på et felles verdigrunnlag skal ski skyting 
være den mest attraktive vinteridretten i Norge. 
Dette skal skje gjennom godt samhold, topp
resultater og populære konkurranseformer 
 sommer som vinter. 

Hovedsatsingsområde for  
perioden 2010-2014:

Norge�skal�være�blant�de�to�beste�skiskytter-
nasjonene.�Dette�skal�oppnås�gjennom��styrket�

fokus�på�skytefilosofi�på�alle�nivåer,�samt�
�kompetanseløft�i�hele�organisasjonen.

Rolle- og ansvarsfordeling  
i organisasjonen
Overfor skiskyttertinget er det NSSFs styre som 
har det hele og fulle ansvar for at langtidsplan 
20102014 gjennomføres slik tinget bestemmer. 
 
Overfor forbundsstyret er det generalsekretærs 
ansvar å sørge for at målene i langtidsplanen 
oppnås i planperioden. Generalsekretær lager sin 
tiltaksplan med disponering av eget mannskap 
og i samarbeid med styret der komiteer og utvalg 
tar ansvar for gjennomføring. 

På innsatsområder der andre deler av organisa
sjonen skal bidra, er dette konkretisert gjennom 
definering av medansvar på hvert enkelt delmål 
i planen. 
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1	 tittel
 Hovedmål 2010–2014:

Mål

1	 ToppidreTT
 Hovedmål 2010–2014:
Norge skal være en av de 
to beste nasjonene innen 
 skiskyting



For å skape måloppnåelse i perioden innenfor 
toppidrett skal følgende hovedtiltak prioriteres:

 Optimalisere treningssamlinger og høyde
regime.

 Skolere trenere gjennom god coaching med 
teoretisk og praktisk jobbing med jevnlige 
treffpunkt på samlinger, konkurranser og 
trenermøter.

 Tett samarbeid med Olympiatoppen og 
utnytte deres spisskompetanse. 

 Søke kompetanse fra andre nasjoner i 
 forhold til deres trenerarbeid gjennom sam
taler med trenere, utøvere og observasjoner 
på trening og konkurranse.

Elitelandslag
MåL Vi skal være den beste nasjon for menn 
og blant de tre beste forkvinner i nasjonscupen 
sammenlagt i World Cup, og blant de to beste 
nasjoner sammenlagt for kvinner og menn på 
medaljestatistikken i VM og OL. 

strAtegi Øke prestasjonsnivået gjennom en 
sterk og tydelig treningsfilosofi og ved å være 
i front internasjonalt på utvikling av metode 
og utstyr. 

tiLtAk 
A Nyskapende på utvikling og testing på 

områder som smøring, ammunisjon, 
 trenings og konkurranseutstyr.

b Arkivere og sikre dokumentasjon på test
resultater. 

 

Vi skal i målperioden befeste vår posisjon som en av de to 
beste skiskytternasjonene internasjonalt. Hovedtiltakene 
synliggjør hvilke områder som skal prioriteres i målperioden, 
med konkrete tiltak for elite- og rekrutt/juniorlandslagene 
våre. Utvikling av kraftsentermodellen blir et viktig tiltak for 
å få den røde tråden i toppidrettssatsingen vår i målperioden.
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Rekrutterings- og juniorlandslag
MåL Vi skal ha utøvere som oppnår pall
plasseringer i IBU Cup og medalje i VM for 
junior og U26 EM.

strAtegi Sørge for optimal opplæring og 
 progressiv utvikling av løpere gjennom  tydelig 
treningsfilosofi. Unge løpere skal matches på 
en fornuftig måte og det skal settes inn ekstra 
 ressurser og fokus på overgangen junior og 
senior, særlig hos kvinner.

tiLtAk: 
A Knytte til oss de best kvalifiserte trenerne 

og øvrig støtteapparat.
b Hospitering av trenere fra junior og rekrutt 

inn på elitesamlinger og konkurranser på 
høyere nivå.

C Flere kvinner i støtteapparatet rundt alle 
landslag, spesielt på yngre lag. 

Toppidrett for syns-  
og bevegelseshemmede
MåL Vi skal legge til rette for syns og bevegelses
hemmede, der målet er medaljer i mesterskap og 
pallplasseringer i IPC World Cup. 

strAtegi Rekruttere nye utøvere gjennom å tilby 
godt kvalifiserte trenere og støtteapparat.

tiLtAk 
A Tilrettelegge for at løpere på et høyt 

 internasjonalt nivå får trene med våre 
funksjonsfriske landslag. 

b Ha et tett samarbeid med NSF om felles 
samlinger.
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Kraftsenter
MåL Vi skal fortsette utviklingen av Kraftsenter
modellen i Lillehammer samt starte arbeidet 
med å etablere tre nye kraftsentre i: Trondheim, 
Oslo og Tromsø. Oppstart planlegging av kraft
senter i Trondheim innen 1. oktober 2010 med 
aktuelle parter.

strAtegi Sikre våre utøvere på toppidrettsnivå 
best tilgang på treningsfasiliteter, treningsmiljø, 
treneroppfølging, fysikalsk og medisinsk opp
følging samt muligheter for å kombinere idrett 
og utdanning.

tiLtAk  
A NSSF skal være pådriver for at alle kraft

senter har et optimalt anlegg for ski skyting. 
b Stille trenerressurser til disposisjon for 

kraftsenteret på Lillehammer. 
C Samarbeide med høgskole/OLT om bruk av 

stormølle for trening og testing. 
d Arbeide for å opprette tilgang til/ansette 

fysioterapeut og gi legeordning med garanti 
om konsultasjon innen 24 timer på Lille
hammer.
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1	 tittel
 Hovedmål 2010–2014:

Mål

2	 Bredde	og		
rekrutterIng

 Hovedmål 2010–2014:
Antall aktive utøvere skal 
økes med minst 15 %



Aktive skiskyttere
MåL Det skal være minst 2200 lisensutøvere, 
hvorav minst 1/3 jenter.

strAtegi Hele organisasjonen skal arbeide aktivt 
med rekruttering innen flere innsats områder for 
å ivareta utøverne på en best mulig måte.

tiLtAk 
A I perioden skal det gjennomføres minst 

200 skiskytterskoler.
b 430 Startende på hovedlandsrenn hvorav 

minst 1/3 jenter.
C 450 Startende i NM junior hvorav minst 

1/3 kvinner.
d 220 Startende i NM senior hvorav minst 

1/3 kvinner.

MedANsvAr Klubber og kretser.

Syns- og bevegelseshemmede
MåL NSSF skal sammen med NSF drive aktiv 
nyrekruttering ved å tilby tre årlige miljø
samlinger, samt en sommerskiskole for syns 
og bevegelses hemmede.

strAtegi NSSF skal ha en integrerings
koordinator for dette fagområdet som plan
legger og gjennom fører tiltakene sammen 
med NSF.

tiLtAk 
A Alle kretser og klubber skal være kjent 

med at NSSF har en egen integrerings
koordinator.

b NSSF skal være synlige under Ridderuken.
C Jobbe opp mot NIFs integreringsutvalg, 

søke om midler til utstyr etc.
d Være aktivt med i planlegging og gjennom

føring av IPC World Cup i Norge.

Rekruttering er et prioritert innsatsområde i målperioden, 
der vi skal øke antall aktive utøvere og samtidig beholde de 
vi har lenger i idretten vår. Dette målet skal vi nå gjennom 
et kompetanseløft på regionalt nivå med fokus på trener-
utdanning.
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Statkraft Young Star Treningsløftet
MåL Flere og bedre skiskyttere, med mål 
om økt motivasjon til å fortsette med idretten 
i den  kritiske frafallsperioden.

strAtegi Statkraft Treningsløftet Regionalt skal 
ha minst to årlige samlinger i hver av våre fem 
regioner. Statkraft Treningsløftet Sentralt skal ha 
tre årlige samlinger i en overgangsfase første del 
av planperioden.

tiLtAk 
A Trenere for Team Statkraft og trenere 

på VGS brukes som trenere til Statkraft 
trenings løftet.

b Det utarbeides en felles mal for Statkraft 
treningsløftet, der prosjekt Young Star Inn
landet skal være pilotprosjekt for satsingen 
regionalt.

C Olympiatoppen eller annen spisskompe
tanse skal brukes for skolering på tema 
som treningslære, mental trening og kost
holdsveiledning.

d Det skal være med klubbtrenere på 
 samlingene for å overføre kompetanse 
til klubbene.

MedANsvAr Kretsutviklere, jenteansvarlig 
i krets.

Team Statkraft 
MåL Gi et treningstilbud til skiskyttere som 
studerer ved høgskoler og universitet, slik at våre 
utøvere kan kombinere studier med idrett. 

strAtegi Prioritere de viktigste studiestedene, 
spesielt Lillehammer, Trondheim Oslo og Tromsø

tiLtAk  Gi økonomisk støtte for å legge til 
rette for et godt tilbud gjennom avtale med 
 samarbeidspartner.

Team Statkraft skal forankres i et organisasjons
ledd i NSSF, gjennom signert avtale mellom 
involverte parter (krets og klubb). Teamene skal 
oppnevne en styringsgruppe som rapporterer til 
ansvarlig organisasjonsledd.
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 Hovedmål 2010–2014:
NSSF skal gjennomføre et 
 kompetanse løft i organisasjonen, 
med fokus på utdanning av nye 
trenere gjennom en felles  
forankret filosofi på skyte-
del og fysisk del.

3	 utdannIng		
og	kompetanse



Trenerutdanning
MåL Det skal utdannes minst 100 T1 trenere, 
minst 60 T2 trenere, minst 20 T3 trenere hvert år, 
og minst 10 nye T4 trenere innen 2014. 

strAtegi Alle skiskyttere skal ha tilbud om 
 kvalifisert trener. NSSFs opplærings og utdan
ningsmateriell skal revideres i henhold til ny 
trenerstige i norsk idrett, samt være forankret 
gjennom NSSFs treningsfilosofi.

tiLtAk 
A T2 kurs skal gjennomføres på alle VGS 

 skoler med skiskyting.
b T3 kurs skal gjennomføres minst en gang 

per år og gjerne i samarbeid med Team 
Statkraft Tromsø, Trondheim eller Lille
hammer.

C Løpere på elitelandslaget skal få tilbud om 
å få tilrettelagt T3 kurs gjennom teori og 
praksisøkter på samlinger. 

d Sunn Jenteidrett og integrering av funk
sjonshemmede skal implementeres 
i trener utdanningen.

e Innføre et nasjonalt register på alle trenere 
som har fullført T2, T3 og T4 trenerkurs.

Treningsfilosofi 
MåL Trenerne i Norge skal ha en klar forståelse 
av NSSFs grunnleggende prinsipper for skyte
trening og fysisk trening. 

strAtegi Det skal være en rød tråd i trenings
filosofien, der filosofien skal følges lojalt av NSSFs 
instruktører på alle nivå. 

tiLtAk 
A Det skal arrangeres årlige evalueringsmøter 

for team og landslagstrenere og trenere på 
VGS som har intensjonsavtale med NSSF. 

b Det er NSSFs treningsfilosofi som skal ligge 
som basis i trenerutdanningen

Dette innsatsområdet skal ivareta all utdanning og 
kompetanseheving i NSSF. Innsatsområdet virker 
inn på flere andre områder i langtidsplanen, gjennom 
hoved satsingsområdet for perioden. Et kompetanse-
løft i organisasjonen er et klart definert hovedmål for 
å opprettholde rekruttering og aktive i idretten vår.
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TD utdanning
MåL Alle skiskytterkonkurranser skal  arrangeres 
i henhold til NSSFs konkurranseregelverk og 
ivare ta sikkerhetsbestemmelsene for skytevåpen.

Strategi: Alle som blir oppnevnt til TD på ski
skytter renn skal være skolert i forhold til  rennet 
de er blitt tildelt. 

tiLtAk 
A Det skal arrangeres minst 16 TD1 kurs og 

minst 2 TD2 kurs innen 2014. 
b Teknisk komité skal gjennomføre årlig opp

følging og evaluering av TD2.
C Nyutdannet TD skal ha praksis med  erfaren 

TD.
d NSSF skal ha minst 3 internasjonale TDer 

og minst 6 aktive IR.

MedANsvAr Teknisk komité

Sunn Jenteidrett 
MåL Prosjekt Sunn Jenteidrett skal ha som mål å 
bli et selvgående prosjekt etter prosjekt periodens 
utløp 2013.

strAtegi Etablere en langsiktig handlingsplan 
sammen med de øvrige eierne av prosjektet. 

tiLtAk  
A Implementere prosjektet i trener

utdanningen.
b NSSF skal bidra aktivt inn i Sunn Jente

idretts delprosjekter.
C Fokus på målgruppen gjennom samarbeid 

med kretsene, VGS, team og juniorlands
lagene.

d Markedsføre prosjektet gjennom media og 
våre arrangement.

MedANsvAr VGS som har samarbeidsavtale 
med NSSF
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 Hovedmål 2010–2014:
Det skal etableres minst 
30 nye anlegg hvorav 
2 skal etableres i Oslo- 
regionen

4	 Anlegg



Internasjonale anlegg
• I Norge skal det være ett nasjonalanlegg: 

 Holmenkollen. 
• Minst to anlegg skal til enhver tid inneha 

Alisens fra IBU, hvorav Holmenkollen 
Nasjonal anlegg er ett av de to. 

• Minst tre anlegg skal tilfredsstille kravene til 
Blisens fra IBU, med mål om at det i Norge 
annethvert år skal arrangeres IBU cup.

Etablering av nye anlegg
MåL Innen 2014 skal det bygges minst 30 nye 
anlegg i ulike størrelser. Anlegg i urbane strøk, 
rulleskianlegg og mindre treningsanlegg skal 
prioriteres.

strAtegi Organisere arbeidet i kretser og 
 regioner ved anleggsrådgivere og anleggs
ansvarlige i kretser.

tiLtAk
A Egen handlingsplan for anlegg. 
b Opprette anleggsansvarlig i hver krets.

MedANsvAr Anleggskomité, anleggsrådgivere, 
anleggsansvarlige i kretser

Gjennom å utarbeide en helhetlig plan for anleggsut-
bygging, skal vi stimulere til økt utbygging i områder 
med liten kapasitet, der urbane strøk skal prioriteres. 
NSSF skal utarbeide en mal for hvordan søke midler 
til, og etablere mindre treningsanlegg.
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 Hovedmål 2010–2014:
NSSF skal videreutvikle gode 
sportslige og publikums vennlige 
arrangement på nasjonalt 
og internasjonalt nivå

5	 ArrAngement



Internasjonale arrangement 
MåL NSSF skal kjennetegnes på gode sportslige 
og publikumsvennlige arrangement på et høyt 
internasjonalt nivå. 

strAtegi Dette skal sikres gjennom til enhver 
tid å ha internasjonalt godkjente anlegg og høy 
arrangørkompetanse.

tiLtAk 
A Norge skal hvert år arrangere World Cup.
b Norge skal annet hvert år arrangere IBU 

cup og IPC WC for funksjonshemmede. 
C Norge skal med jevne mellomrom søke jr. 

og sr. VM, EMU26 og større internasjonale 
sommer arrangementer. 

MedANsvAr Arrangører. 

Nasjonale arrangement
MåL NSSF skal ha gode sportslige og publikums
vennlige arrangement.

strAtegi Gjennom årlige arrangørkonferanser 
og kurs skal vi heve kompetansen på gjennom
føringen av nasjonale arrangement.

tiLtAk 
A Videreutvikle arrangørmal for det renn

tekniske og arrangementets ytre rammer.
b Utvikle kompetanse og utstyr for salting av 

løyper. 
C NSSFs konkurranseregler skal tilpasses 

utviklingen innen skiskyting. 

MedANsvAr Teknisk komité.

Innsatsområdet arrangement fokuserer på internasjonale 
og nasjonale arrangement. Det legges spesielt vekt på å 
styrke våre nasjonale arrangement i planperioden, med 
mål om å utvikle de ytre rammene for å gi en bedre total-
opplevelse.
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Arenaproduksjon
MåL Våre nasjonale arrangement skal være 
publikumsvennlige, med høy kvalitet på speaker
tjeneste og bruk av storskjerm.

strAtegi Utvikle god kompetanse og kvalitet for 
lyd og speakertjeneste og storskjerm på arena.

tiLtAk 
A Videreutvikle mal for lyd og speaker

tjeneste kombinert med bruk av stor
skjerm.

b Tilrettelegge anlegg for publikumsservice – 
lyd og storskjerm.

C Legge til rette for leie av lydanlegg og stor
skjerm.

MedANsvAr Teknisk komité.

Elektronisk tidtakings-  
og resultatsystem
MåL Ha et komplett elektronisk brikkebasert 
tidtakings og resultatsystem som skal kunne 
benyttes for alle lisensbetalende utøvere.

strAtegi Videreutvikle komplett system i sam
arbeid med Emit og øke kompetansen for hele 
organisasjonen ved bruk av systemet. 

tiLtAk 
A Fortsette implementeringen av Emit 

 tidtakersystem i hele organisasjonen.
b Sette krav til arrangørkompetanse for bruk 

av Emit, samt sikre god oppfølging i bruk av 
systemet.

C Aktiv produktutvikling i samarbeid med 
leverandør, for å sikre gode rutiner for 
 testing og dokumentering av programvare 
og produkt.

MedANsvAr Teknisk komité, arrangører.
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 Hovedmål 2010–2014:
NSSF skal være Norges mest 
attraktive sponsorobjekt og 
samarbeidspartner

6	 OrganisasjOn



Krets- og klubbutvikling
MåL Styrke aktiviteten i kretser og klubber.

strAtegi Øke satsingen på organisasjons
utvikling og arbeide bevisst med anerkjennelse 
av frivillighet for å øke rekruttering. 

tiLtAk  
A Klargjøring av kretsenes rolle, mandat og 

mål for utvikling.
b Gjennomføre startmøter i kretser og 

 klubber.
C  Utarbeide arbeidsbeskrivelser for styre

arbeid på krets og klubbnivå.
d Utarbeide modell for utviklingsstøtte til 

kretsene.

MedANsvAr Kretser og klubber. 

Etikk
MåL NSSF skal til enhver tid følge idrettens 
etiske spilleregler.

strAtegi NSSF skal være en ærlig og åpen 
 organisasjon.

tiLtAk  
A Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett. 

Alle klubber og kretser skal ha kunnskap 
om prosjektet «Rent Idrettslag».

b Arbeide proaktivt for å oppnå nulltoleranse 
for diskriminering og trakassering uansett 
kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell 
orientering og funksjonshemming.

C Vurdere potensielle samarbeidspartnere 
opp mot NSSFs etiske og moralske verdier 
i forhold til omdømme og profilbygging.

d Utarbeide etiske retningslinjer og sam
spillsregler for løpere, trenere og støtte
apparat.

MedANsvAr Klubber, kretser og team.

Innsatsområdet for organisasjon skal i målperioden 
ha fokus på organisasjonsutvikling både sentralt 
og lokalt. Delmålene i dette kapittelet synliggjør og 
sammenfatter målområder som involverer andre 
innsatsområder i langtidsplanen.
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Økonomi
MåL NSSFs inntekter og egenkapital skal økes 
med min. 10 % i langtidsplanperioden, og egen
kapitalen skal styrkes forholdsmessig.

strAtegi Målrettet toppidrett, aktiv sponsor
kontakt og god kostnadskontroll. 

tiLtAk 
A Videreutvikle grunnlaget for sponsor

inntekter og målrettet arbeid for økte 
arrangementsinntekter.

b Nøkternhet skal være et varemerke for 
NSSF.

C Aktivitet / Administrasjon = 70 / 30.

Marked
MåL Skiskyting skal være Norges mest attraktive 
sponsorobjekt og samarbeidspartner.

strAtegi Gjennom positivt omdømme skal NSSF 
øke sin verdi.

tiLtAk 
A Løpende evaluere og tilrettelegge for 

medie dekning.
b Klargjøre og utvikle profilen til NSSF.
C Målrettet samarbeid med våre sponsorer 

og samarbeidspartnere.
d Bidra som rådgiver for landslagsløpere 

ved valg av personlige samarbeidspartnere 
i forhold til profilbygging.
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Kommunikasjon og mediedekning 
MåL Vi skal være 100 % åpne, ærlige og 
 tilgjengelige.

strAtegi Planmessig og proaktiv kommunika
sjon eksternt og internt, nasjonalt og lokalt.

tiLtAk 
A Alltid oppdatert . Vår hjemmeside skal 

være den beste informasjonskanalen til 
organisasjonen.

b Arbeide for at våre nasjonale arrangement 
kan tilby streaming over nett med lyd, 
online resultatservice og video/bilde.

C Utarbeide NSSF medieplan (Hvem uttaler 
seg om hva).

Klima og miljø
MåL Sette fokus på bærekraftig klima og miljø
profil på våre anlegg og arrangementer med 
spesiell fokus på oppsamling av bly. 

strAtegi Utarbeide en langsiktig handlingsplan 
sammen med de øvrige eierne av prosjekt Hvit 
Vinter, med fremdriftsplan for videre drift av 
 prosjektet etter at prosjektperioden er over.

tiLtAk 
A Kildesortering; oppsamling av bly og hylser. 

Investering i kulefangere skal være beret
tiget til tippemidler.

b Utarbeide håndbok «energisparende tiltak» 
for anlegg, arrangement og virksomhet.

C Benytte gjenvinnbare materialer. 

MedANsvAr Teknisk komité.
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Internasjonal samhandling
MåL NSSF skal være representert i IBUs styre  
og/eller viktige IBU komiteer, samt være pådriver 
i Nordisk forum.

strAtegi Tilstede, synlige og aktive på den inter
nasjonale arena.

tiLtAk 
A Aktivt og planmessig delta i IBUs fora.
b NSSFs president skal være fremste tals

mann overfor IBU vedrørende samfunns
ansvar og antidoping arbeid.

C Aktivt fremme utviklingsprosjekter i IBU 
og være foregangsland på utvekslings og 
samarbeidsprosjekter mellom medlems
nasjonene.

Politikk og organisering
MåL Aktivt bidra til at den utøvende idretten 
oppnår gode rammevilkår og fortsatt utvikling 
i samfunnets tjeneste. 

strAtegi Aktivt delta på den idrettspolitiske 
arena og i utvalg/komiteer. 

tiLtAk 
A Full støtte til nåværende og fremtidige 

finansieringsmodeller for norsk idrett som 
er støttet av resten av norsk idrett.

b Ta aktiv del i arbeidet for at den utøvende 
idretten får rettmessig ansvar og myndig
het i idrettens høyeste organ.

C Synliggjøre aktivitet og fremme ski
skytingens interesser for våre politikere 
så vel lokalt, regionalt som nasjonalt.

MedANsvAr Kretsledere.
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ØkonomIsk	prognose	
nssF	2010–2014

 
Regnskap pr. 
31.12.09 2009

Budsjett 
2010  Prognose 2011  Prognose 2012 Prognose 2013 Prognose 2014

Sponsorer/samarbeidsp. 21.276.555 21.812.500 24.000.000 24.500.000 25.000.000 25.000.000

Tilskudd NIF/OLT/IBU 5.811.793 5.570.000 5.750.000 6.000.000 6.300.000 6.600.000

Andre inntekter 18.051.015 15.690.000 15.375.000 15.575.000 16.775.000 16.350.000

Sum inntekter 45.139.363 43.072.500 45.125.000 46.075.000 48.075.000 47.950.000

      
Diverse kostnader 1.671.430 900.000 975.000 1.000.000 1.025.000 1.025.000

Administrasjon 4.236.108 4.637.500 5.510.000 5.650.000 5.850.000 5.950.000

Løpere Servicetjenester 1.221.187 2.850.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Utvikling – utdanning 4.595.956 5.121.500 5.300.000 5.400.000 5.600.000 5.650.000

Holmenkollen 9.781.864 5.826.400 5.900.000 6.000.000 6.100.000 6.200.000

Egne arrangement 941.544 2.193.000 2.200.000 2.200.000 2.250.000 2.250.000

Integrering 796.373 505.000 750.000 750.000 750.000 750.000

Tillitsvalgte 511.630 705.000 710.000 750.000 750.000 775.000

Toppidrett 21.284.416 20.282.000 21.500.000 22.000.000 23.400.000 22.950.000

Sum kostnader 45.040.508 43.020.400 44.845.000 45.750.000 47.725.000 47.550.000

Underskudd/overskudd() 98.855 52.100 280.000 325.000 350.000 400.000

%vis toppidrett 47,3 47,1 47,9 48,1 49,0 48,3

Gjennom eksisterende sponsoravtaler, samt for
ventet tilskudd fra NIF/OLT/IBU er NSSF sikret et 
økonomisk fundament fram til 2014. Ut over dette 

må det arbeides på sentralt, regionalt og lokalt 
nivå for å øke ressurstilgangen til norsk skiskyting.
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