
REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS  

19.04.2008, Steinkjer Videregående skole 

 

Sak 1: Åpning av møtet. 

Leder Tore Wold ønsket velkommen og åpnet tinget. 

Det ble innledet med et min.stillhet til minne om Joar Sende. 

 

Sak 2: Godkjenning av sakliste. 

Ingen merknader 

Godkjent. 

 

Sak 3: Valg av møteleder og sekretær. 

Forslag: Tore Wold og Solfrid Løvhaugen 

Vedtatt. 

Sak 4: Godkjenning av representanter. 

Fra klubbene møtte følgende antall representanter: Frol: 3 ,Kvam:1, Meråker 3, Snåsa 3, 

Steinkjer 2, Stiklestad 2. Representantene presenterte seg. 

Godkjent. 

 

Sak 5: Årsmelding. 

Leder gikk igjennom årsmeldinga.  

 

Vedtatt 

 

Sak 6: Regnskap. 

Leder gikk igjennom regnskapet da kasserer var forhindret i å møte. 

Økonomien i kretsen er god og det er et overskudd på vel 120.000 kr. Regnskapet er revidert 

og funnet i orden. 

Godkjent. 

 

Sak 7: Fastsetting av kontingent for 2008. 

Styrets forslag: Ingen endringer. 

Vedtatt. 

 

Sak 8: Handlingsplan 2008/2009 

Det ble ikke framlagt forslag til handlingsplan. 

Forslag: Styret utarbeider en langsiktig handlingsplan som bl.a forankres i forbundets 

handlingsplan. Denne legges fram på høstmøtet. Klubbene oppfordres om å komme med 

innspill. 

Vedtatt. 

 

Sak 9: Innkomne saker. 

9.1  

Fra Frol kom det inn sak vedr.ønske om at kretsen skal gå til innkjøp av tidtakningsbrikker til 

bruk for løpere under 13 år ved renn i kretsen. 

 

Vurdering: Forbundet skal evaluere sine erfaringer med bruk av Emit og videre anbefalinger 

av denne type elektronisk utstyr. En bør derfor avvente denne behandlinga. 

 



Forslag: Kretsen er positiv til å støtte et innkjøp av brikker,men avventer tidspunkt for innkjøp 

og omfang av brikker. Forbundets behandling av saken vil være førende for videre behandling  

og kretsen vil komme med utspill til klubbene og åpne for dialog om hvordan en skal legge 

opp dette arbeidet/innkjøpet. 

Vedtatt. 

 

Sak 10: Saker til Forbundstinget i Tromsø. 

Ingen saker er pr.i dag innmeldt fra klubbene. 

Frist for forslag til saker og tema på temadagene er: 1.mai. 

 

Sak 11: Valg. 

Styret: 

Leder: Tore Wold, valgt for 1 år 

Styremedlem: Jan Åge Øien, valgt for 2 år 

Styremedlem: Solfrid Løvhaugen, valgt for 2 år 

Fra før sitter:  Torbjørn Hojem, 1 år igjen 

  Erland Sende, 1 år igjen. 

  1.Vara: Mette Kilskar, 1 år igjen 

  2.vara: Kyrre Kvistad, 1 år igjen 

Styret konstituerer seg selv ved første ordinære styresmøte. 

 

Revisorer: 

Steinar Alstad, valgt for 1 år 

Martin Hojem, valgt for 1 år 

 

Valgkomite: 

Jakob Skogan, valgt for 3 år 

Fra før sitter:  Jorunn Ringen: 2 år 

  Dag Sandvik: 1 år 

 

Vedtatt. 

 

Sak 12: Valg av utsending til forbundstinget. 

Forslag: Leder 

Vedtatt. 

 

Sak 13: Orientering fra NSSF v/Stein Funderud. 

- opprettelse av teknisk komite med eget mandat. 

- Endringer i NSSF’s administrasjon med flere nyansettelser. 

- Skiskyttertinget 2008 i Tromsø 

langtidsplan, temamøter: ønsker innspill. 

o splitting jr/sen Utfordringer med det store antallet løpere. 

o Diskusjon ang.elektronikk (tekn.komite) 

o Søknader NM sommer 2009 

o Evaluering av arrangement etter sesongen 2007/2008. Erfaringer med 3-dagers 

NC, supersprint o.a 

o Overskudd i 2007 på 930.000 

o Markering av NSSF 25 årsjubileum 

o Anmoder klubbene om å stille på skiskyttertinget. Ikke anledning til å stille 

med  fullmakter. 



 

 

 

Det ble overrakt Bragdpris og blomster til 5 utøvere. Disse var: 

Elise J.Sandvik, Karen Skogan, Elise Ringen, Ada Ringen, Kenneth Skjerve. 

GRATULERER! 

 

ANDRE PUNKT SOM BLE TATT OPP UNDER TINGET: 

 Trysilsamlinga er flyttet til Lillehammer. Stor rift om plassene (100 plasser). Klubbene 

melder på sine utøvere. Følg med på skiskytterforbundets hjemmeside. 

 

 S.Tr.lag er interessert i et samarbeid om 17-18 årringene. 

 

 Stor utfordring å organisere sikkerheten rundt innskyting. Det er kun innskytingsleder 

og evnt.assistent som skal være på standplass. Få bort uvanen med at standplass ofte 

blir ”basen”for klubbene/kretsen. 

 

 Gode erfaringer fra NC/NM,men noe forbedringspotensiale og gode råd:  

- sekunderingsbiten,kan utvikles og bli bedre.Behov for flere med kunnskap om dette, 

- forbedring av stavposter. Flere bør ta med seg en ekstra stav når de skal ut i løypa. 

- Foreldremøte kvelden før renn med fordeling av oppgaver. Ansv:Sportslig leder. 

- Mange løpere kan føre til vansker med igjennkjenning:  Kretsluer? Flere foreldre må 

hjelpe til på postene. 

- Hva med våpenoppbevaring etter løp for de som reiser uten foreldre? Oppnevne en 

voksenperson som er ansvarlig for våpen både før og etter løpet. Må informere 

ungdommene om dette. Skriv ang. behandling av våpen under innskyting /løp. 

- Viktig at våpenkontroll foretas før innskyting. 

- Ved bruk av teltet: må være betjent. 

- 17-årringer: foreldre bør prioritere å være med de yngste. Alternativt et klubbansvar 

eller snakke med andre foreldre om å ta litt ansvar for løperen. Kretsen må 

tilrettelegge godt for de yngste utøverne. Opplegget må fungere selv om foreldre ikke 

er med. 

- I forbindelse med slike renn så utarbeider kretsstyret ei liste som beskriver hva som 

kreves/forventes av foreldre som blir med på renn. Legges fram på høstmøtet. 

 

 Samlinger: 

- 23-25 mai : Oppstartssamling for junior og senior. Datoene må sjekkes opp i forhold 

til examenstidspunkt for 10.klassene og videregående. 

- 15-16 årringene: Avhengig av at klubbene stiller opp. Planen er 1 samling pr.mnd.fra 

august. T2-kurs på 1 av samlingene. 

- Dagsamlinger 13-14 årringene. 

 

 TERMINLISTA: 

- Meråker ønsker å ha det 1.kretsrennet(sesongstart) i desember. 

- Erfaring med litt dårlig ansvarsfordeling ved flytting av renn. 

- Ønskelig med renn i mars/april. 

- TC (trønder-cup) vektlegges i stor grad for mange løpere. Vi må satse på et bedre 

tilbud til de yngste i kretsen slik at ikke de blir stående med for dårlig tilbud om 

kretsrenn. 



- Terminlista er prega for mye av tilpasninger til ”Young Star”. Det må vurderes 

hvordan dette skal gjøres for ny terminliste. 

 

 


