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Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 

- Sesong 2020/2021 

 
 

Møte:  Styremøte i NØSSK  

Dato:  24.11.2020 kl 19:30 

Sted:  Digitalt møte på Microsoft Teams 

 

 

Deltager Tilstede Forfall 

Bjørn Narjord                               (Leder) X  

Ingeborg Schärer Nyemoen         (Nestleder) X  

Francis Konow                             (Kasserer)  X  

Nina K. Dalløkken                       (Sekretær) X  

Kristin Gansmo Brenna                (Varamedlem) X  

Erik Thorshaug                             (Varamedlem) X  

 

Saksliste:  

Sak 10  Gjennomføring renn 

Sak 11  Informasjon fra skiskyttertinget 

Eventuelt 
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Sak 10 - 2020/2021 Gjennomføring av renn 

• Gjennomføring av renn i disse Covid-19 tider 

o Årets første kretsrenn går av stabelen 5. -6. desember på Dombås. 

o Dombås følger NSSF sine retningslinjer på kretsrenn. 

https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/ 

o Fordelingen er inntil 100 utøvere og inntil 100 foreldre/trenere på kretsrenn. 

De vurderer å kjøre 2. renn pr. dag hvis pågangen er stor. Arrangørene vil da 

måtte desinfisere og påse at alle forlater stadion før nytt renn startes. 

o Dersom det blir flere enn 200 løpere bør løpere fra NØSSK og de med kortest 

reisevei bli prioritert. 

o Kretsens styre anbefaler alle klubber som skal arrangere kretsrenn denne 

vinteren å ta kontakt med kommunens smittevernlege i forkant av renn. 

o Kretsleder lager et skriv før første kretsrenn om NØK- cup og Covid – 19 som 

legges ut på Facebook. 

• Regionrenn 

o Før jul i år får ungdom og juniorer ikke gå NC. 

o  Kretslederne i Region Øst diskuterer derfor muligheten for å få til regionrenn 

for disse utøverne.  

o Er i så fall viktig at arrangører har kontroll på hvilke kommuner som har høyt 

smittetrykk og føler koronaveilederen til NSSF.  

 

Sak 11 – 2020/ 2021 Informasjon fra skiskyttertinget  

Kristin representerte kretsen under årets ting på Gardemoen. 

 

Følgende tema ble tatt opp: 

• Forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep innen idretten.   

Håvard B. Øvregård fra NIF hadde et veldig bra foredrag om temaet 

o Hvordan skal vi som krets jobbe med dette temaet for å sikre at det ikke skjer i 

vår krets? Tema på lagledermøte? 

o Politiattest – hver enkelt klubb bør ha fokus på dette. 

o Kretsen ønsker å legge til rette slik at alle klubber og trenere i kretsen får 

mulighet til å høre dette foredraget.  

o NIF har utarbeidet en veileder og rutiner. Disse finner vi her:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/ 

o Kristin Brenna tar kontakt med Håver Øvergård i NIF for å diskutere hvordan 

vi best kan lager et opplegg for kretsens klubber og ledere rundt dette temaet. 

• Forbud om bruk av bly 

o Det kommer mest sannsynlig et EU-pålegg som går på forbud om bruk av bly.  

Forbundet kommer da til å søke om dispensasjon med fritak for forbundet.  

Hvordan vi samler opp bly vil derfor stå på dagsorden fremover. 

  

https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
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• Spillemidler 

o Alle skiskytterklubber kan søke om spillemidler for utstyr.  

Forbundet oppfordret alle skiskytterklubber til å søke.  

Søknadsskjema og mer info ligger på NIF sine sider: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ 

• Skiskytterskoler 

o Forbundet opplever en underrapportering ifbm Skiskytterskoler i Norge.  

Husk at foresatte til de som går Skiskytterskolen også skal registreres som 

kursdeltagere. 

• Fluor 

o Så lenge kontrollsystemet ikke er godt nok, er fluor godkjent for utøvere over 

16 år. For utøvere under 16 år er fluor fortsatt forbudt å bruke.  

• Presentasjon av Trondhjems skiskyttere sitt rekrutteringsprosjekt 

o Trondhjem skiskyttere presenterte hvordan de jobbet med rekrutering 

▪ Skiskytterlek 

▪ Laservåpen/ luftgevær 

▪ Få med foreldre på trening. 

Sak 12 – 2020/ 2021 Eventuelt 

• Forespørsel om å arrangere ØM 

o Oslo og Akershus står for tur som arrangør av årets ØM, men de har meldt ifra 

om  at de ikke kan arrangere i år. 

o Forbundet har vært i kontakt med NØSSK med forespørsel om noen av våre 

klubber kan ta på seg å arrangere ØM til vinteren.  

o Kretsleder har rettet en henvendelse til Dombås og Folldal.  

Os er ikke aktuell i år iom at de arrangerer NØK-cup helga før ØM og NC 

helga etter.  

o Hvis Dombås eller Folldal tar på seg ØM, må kretsen vurdere om terminlisten 

i NØK- cup skal endres. 

• Idrettens Office 365 

Det ble diskutert om kretsen skal gå til innkjøp av abonnement på Idrettens Office 

365. 

Idrettens Office 365 kan være med på å gi styret i kretsen en enkel oversikt over 

styrets oppgaver og samle alle dokumenter, samt få samlet alt på en plass uavhengig 

av enkeltpersoner.   

Tilgangene i Idrettens Office 365 styres ut fra rollen styremedlemmet har i kretsen.  

Det ble besluttet at kretsen skal gå til innkjøp av Idrettens Office 365.  

Kretsleder bestiller.  

• NØK- cup 

o Ingeborg har startnumrene til NØK- cupen, samt KM medaljer. 

o Ingeborg sjekker opp og bestiller gul og blå trøye til årets cup. 

o Nina fører resultat i regneark og legger de ut på hjemmesiden.  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

