
Team Navnesponsor Hordaland

Hordaland Skiskyttarkrets etablerer et team for 

kretsens junior og seniorløpere



Bakgrunn

•Team Statkraft Hordaland blir nedlagt fra 30. april

•Team Navnesponsor Hordaland blir opprettet 1. mai

•Alle juniorer og seniorer som representerer kretsen blir invitert til å delta

•Det etableres to tilbud 

•17-19 år ca 25 samlingsdøgn

•20 år + ca 33 samlingsdøgn + egen trener

•Begge gruppene får lik klespakke/utstyrstilbud

•Begge gruppene får likt smøretilbud på NC

•Kretsen organiserer opplegget på NC, og gir tilbud til alle kretsens løpere uavhengig av om de er på teamet eller ikke.



Sponsoravtale

•Det er gjort en sponsoravtale med 6 «lakse-bedrifter». Lars Heine Kåsa har i spissen for en foreldregruppe i kretsen gjort en 
avtale som sikrer økonomien i et nytt team i 2 år, med mulighet for forlengelse i nye 2 år.

•Navnet på teamet er ikke klart før i løpet av mai.

•Mer info om sponsorene og våre forpliktelser er under utarbeidelse.

•Dette er sponsorene:

Front Marine Bergen www.frontmarine.no

Bravo Seafood Florø http://bravoseafood.no/

Norway Royal Salmon Trondheim http://norwayroyalsalmon.com/

Salmon Group Bergen http://salmongroup.no/

Eide Fjordbruk Fusa www.eidefjordbruk.no

Linga Laks Kvam www.lingalaks.no

http://www.frontmarine.no/
http://www.eidefjordbruk.no/
http://www.lingalaks.no/


Utstyrsavtale med OneWay

•Det er inngått en sponsoravtale med OneWay. Fra OneWay blir det en sommer og en vinterpakke, med basis profiltøy til alle 
løpere, deres foreldre og styringsgruppe/kretsstyre.

•I tillegg vil samme gruppe få kjøpe OneWay utstyr til 50 % rabatt hele året gjennom web-shop. Gjelder også skistaver, ski o.l.

•Under NC vil OneWay gi et smøretilbud til alle teamets utøvere som ønsker dette til subsidiert pris. 

•Det er et krav at teamets løpere bruker teambekledning i alle offisielle sammenhenger.



Økonomi

•Egenandel ca kr 5.000 per utøver for 17-19

•Egenandel ca kr 6.000 per utøver for 20 år +

•Pris per samlingsdøgn ca kr 250 inkludert mat og overnatting

•Utenlandssamling (trolig Ruhpolding), egenandel ca kr 4-5.000

•Se egen foil på teamets budsjett.

•For å delta på teamets samlinger og ta del i teamets tilbud må man være betalende medlem av teamet, og skrive under på 
løperavtalen.



Om teamet

•Eies av Hordaland Skiskytterkrets

•Ledes av en styringsgruppe på 5 personer som velges av kretsstyret

•Leder av styringsgruppen sitter også i kretsstyret og velges på kretsens årsmøte

•Styringsgruppen lager samlingsplan, og følger opp teknisk arrangør av samlingene

•Styringsgruppen engasjerer trener for 20 år +

•Alt arbeid rundt teamet gjøres forsøksvis på dugnad, men unntak av trener for eldste gruppe + noen innleide «inspirasjons-
trenere»



Om samlingene 17-19 år

•Styringsgruppen lager samlingsplan. Det blir ca 7 samlinger. Totalt ca 25 døgn. Det presiseres at samlingsplanen ikke er lagt 
enda.

•Samlingene er normalt fredag-søndag

•Samlingene arrangeres av kretsens klubber som har egnet anlegg.

•Klubbene står for gjennomføring etter styringsgruppens rettledning.

•Klubbene stiller med instruktører.

•Til enkelte samlinger leies det inn spesialkompetanse, f. eks Audun Svartdal på teknikk.

•Overnatting, mat dekkes av teamet.

•Overnattingskostnad og mat for foreldre som deltar på samlingene dekkes av teamet.

•Egenandel ca kr 5.000 per sesong

•Egenandel per samlingsdøgn er ca kr 250.



Om samlingene 20 år +

•Denne gruppen deltar på de samme samlingene som 17-19 år, men samlingene starter normalt onsdag – søndag.

•Det betyr at samlingenes 2 første dager kun er med den eldste gruppen.

•Målet er at denne gruppen har en fast trener. Denne treneren betales med en pris per samlingsdøgn.

•Målet er at treneren skal ha en unik skiskytterkompetanse som kan tilføre den eldste gruppen spisset kompetanse.

•Vi har startet sonderingen av mulige kandidater. Målet er å ha en løsning på plass så raskt som mulig, men trolig må deler av
mai brukes før en løsning kan presenteres.



Trener utenom samlingene for 20 år +

•De utøverne som ønsker å bruke kretslagstreneren som personlig trener for coaching i hverdagen kan gjøre dette.

•Slik oppfølging vil skje per telefon/nett, og vil være et tilbud uavhenging av hvor utøveren bor.

•Egenandel ca kr 6.000 per år

•Dersom Teamet får inn midler kan denne prisen bli redusert



Treningsgruppe på Lillehammer?

•En rekke av kretsen eldste utøvere er bosatt på Lillehammer. Det vurderes derfor muligheten for å sette opp en treningsgruppe
på Lillehammer med egen trener. 

•Dersom 8 utøvere eller flere er interessert kan det lages et opplegg i i samarbeid med trener og utøvere i  Team Norgesbakeriet.

•To ukentlige treninger med treneroppfølging.

•Invitasjon til å delta på noen av Team Norgesbakeriets testløp/hardøkter.

•Treningsplanlegging/trenersamtaler er ikke inkludert i dette opplegget, men utøveren kan få dette gjennom teamets trener for 20 
år +. Se egen foil.

•Egenandel kr. 10.000 

•Det presiseres at dette opplegget ikke er avtalt, og må leses som en ide-skisse. Vi ønsker tilbakemelding fra gruppen 20+ på 
hvor de skal bo kommende sesong. For de som skal bo på Lillehammer ønsker vi tilbakemelding på om skissert opplegg er av 
interesse.

•Dersom tilbakemeldingene fra løperne om bosted viser at det er andre steder en Lillehammer mange skal bo, vil vi kunne 
vurdere å sette opp en treningsgruppe på dette stedet.



Utenlandssamling

•I fjor ble det arrangert en samling i Ruhpolding for utøvere som gikk på Voss Gymnas.

•I år vurderes det om turen skal arrangeres i regi av Teamet. 

•Det er en deltagerbegrensning på ca 25 utøvere på en slik tur. Dersom flere ønsker å være med vil det bli vurdert å forfordele 
plassene til teamets eldste utøvere.

•En slik samling vil innebære en stor egenbetaling.

•Egenandel ca kr 4.000-5.000.



Opplegg på Norges Cup

•Teamet har ikke eget opplegg på NC

•På alle renn organiserer Hordaland skiskytterkrets støtteoppgaver for alle kretsens løpere, uavhengig om de deltar på teamet 
eller ikke.

•Kretsens opplegg på NC vil innebære dugnadsbasert og foreldrestyrt ledelse med oppgaver som:

•Innskyting

•Skrumeliding

•Sekundering

•Lagledelse



Budsjett

Endelig budsjett og samlingsplan kan ikke lages før vi vet hvor mange utøvere som ønsker å være med på 
teamet. På neste foil følger prosjektgruppas forslag.



ant pris døgn utgifter inntekter Kommentarer

Sponsorinntekter kr      240 000 kan bli redusert til 200.000

Bidrag fra Hordaland skiskytterkrets 1 kr                      20 000 kr         20 000 

Egenandel 17-19 25 kr                        5 000 kr      125 000 forslag

Egeandel 20 år + 10 kr                        6 000 kr         60 000 

Sommerpakke 35 kr                      -1 500 kr         -52 500 pris avhenger av innhold

Vinterpakke 35 kr                      -2 500 kr         -87 500 pris avhenger av innhold

Administrator kr                                 -

kr                     

- ingen i styringsgruppen får betalt

Instruktører 17-19 kr                                 -

kr                     

- ingen instruktører får betalt av kretsen.

Innleide instruktører 1 kr                    -20 000 kr         -20 000 

Ekstra samlingsdøgn 20 år + (mat og overnatting) 10 kr                          -400 8 kr         -32 000 kr 250 i overnatting + kr 150 i mat

Detalgerbetaling ekstra samlingsdøgn 10 kr                           250 8 kr         20 000 Egenandel fra utøverne

Trener 20+ 1 kr                      -2 000 28 kr         -56 000 

Trener for 20 år + får betalt, ca kr 2000 

per døgn.

Overnatting 20 kr                          -250 20 kr      -100 000 

Estimert pris på overnatting (basert på 

erfaringspriser fra Vik og Voss)

Overnatting foreldretrenere 5 kr                          -250 20 kr         -25 000 

Mat utøvere 20 kr                          -150 20 kr         -60 000 Erfaringstall

Mat trenere 5 kr                          -150 20 kr         -15 000 Erfaringstall

Deltagerbetaling 20 kr                           250 20 kr      100 000 Forslag på døgnpris kr. 250

Utenlandssamling 25 kr                      -5 000 1 kr      -125 000 Estimert pris

Subsidie utenlandssamling 25 kr                      -1 000 kr         -25 000 

Utenlandsamling deltagerbetaling 25 kr                        4 000 1 kr      100 000 

Trener utenfor samlingene for 20 år + Dekkes av egenandel

Lillehammer-opplegg Dekkes av egenandel

Lagledelse NC organiseres av krets


