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Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 

- Sesong 2019/2020 

 
 

Møte:  Styremøte i NØSSK  

Dato:  10.02.2020 kl 19:00 

Sted:  Leif Vingelen 

 

 

Deltager Til stede Forfall 

Amund Leren                                  (Leder) X  

Ingeborg Schärer Nyemoen            (Nestleder)  X 

Francis Konow                                (Kasserer)  X  

Nina K. Dalløkken                          (Sekretær) X  

Ola Husom                                      (Styremedlem)  X 

Leif Vingelen                                  (Utdanningsansvarlig) X  

Kristin Gansmo Brenna                  (Varamedlem)  X 

Øystein Ledang                               (Varamedlem) X  

 

Saksliste:  

Sak 16  Trenerkurs  

Sak 17  Rekruttering 

Sak 18  Økonomi 

Sak 19  Stafetter 

Sak 20  Ny hjemmeside 

Sak 21  Tilgang til SportsAdmin 

Sak 22  Treninger gruppen 13 – 16 år. 

Sak 23  Valg 

Sak 24  Antall tellende løp i NØK-cup sesongen 2019/2020 

Sak 25  Lagledermøte 

Sak 26  Kretsting   

 

Eventuelt 
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Sak 16 - 2019/2020 Trenerkurs 

 

Utdanningsansvarlig Leif har vært i kontakt med NSSF ang. gjennomføring av Trener 1 og 

Trener 2 kurs i NØSSK sesongen 19/20.  

 

• Trener 1 kurs  

Nytt materiell utvikles av NSSF i disse dager 

Etter at nytt materialet og modell er klart, er det NSSF sentralt som kommer ut til kretsene og 

holder Trener 1 kurs. NSSF har 3 personer i administrasjonen som holder kurset, samt 

instruktørkorpset.  

  

NSSF har lagt opp kurset som enten en helg (lørdag og søndag) eller 4 kurskvelder.  

For at de skal oppfylle NIF sitt krav til Trenerløypa, ser det nye Trener 1 kurset til NSSF slik 

ut:  

o 15 timer teori + 2 timer e-læring Innføringskurs (Skiskytterskolen for foreldre) 

o 15 timer teori, enten som ei helg eller 4 kurskvelder  

o 15 timer e-læring / egenstudier 

o 45 timer praksis 

 

NB: Innføringskurset er en del av Trener 1 kurset og må gjennomføres for å få godkjent 

Trener 1 kurs. 

 

Styret foreslår følgende datoer for Trener 1 kurs sesongen 19/20:  

• Helgesamling evt. 28-29 mars  

• evt. tirsdager 17 og 24 mars og 14 og 21 april. 

 

Utdanningsansvarlig Leif sjekker med forbundet hvilke datoer som passer best, samt sender 

ut kursinvitasjon til klubbene. 

  

• Trener 2 

NSSF opplyser at nytt kursmateriale blir påbegynt til våren og trolig ferdigstilt i slutten av 

2020. De oppfordrer oss til å ta kontakt med nærliggende kretser for å sjekke om de har noen 

aktuelle for kurs. 
 

Utdanningsansvarlig Leif opplyser at løpere som går på idrettslinja ved NØVG får Trener 2 

kurs gjennom skolen. 

 

Videre har Leif vært i kontakt med kretslederne i Hedmark og Sør- Trøndelag ang. felles 

Trener 2 kurs. De har heller ikke lagt noen planer om å gjennomføre Trener 2 kurs nå i vår, 

men er åpen for samarbeid. 

 

Styret besluttet å utsette Trener 2 kurs til NSSF har utarbeidet nytt materiell.  

 

 

Sak 17 - 2019/2020 Rekruttering 

 

Vi ser at utviklingen ikke er positiv ifht rekruttering av unger.  

 

Skiskytterskoler er blitt arrangert ute i klubbene, med varierende deltagelse. 
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Skiskytterskoler: 3 stk. på Os, 6 stk. på Dombås, 9 stk. på Alvdal, ca 10 stk. på Tynset, 0 på 

Røros, 0 i Vingelen og usikkert hvor mange på Kvikne. 

 

Antall lisenser er 15/1-20 på 78 løpere.  

Antall løpere på HL blir ca 10, ikke lenge siden vi var 20-25.  

Antall jun/sen er ca 40-45løpere, så der er det relativt stabilt enda.  

 

Fordeling lisenser på klubber (13-16/junior og senior): 

Alvdal: 5 (1/4),  

Dombås: 11 (1/10),  

Folldal: 5 (1/4),  

Kvikne: 9 (4/5),  

Os: 9 (4/5),  

Røros: 12 (2/10),   

Tynset: 14 (7/7), 

Vingelen: 13 (8/5).  

I tillegg kommer det noen løpere som har gått renn i kretsen så langt, men som da løser 

engangslisens. 

 

Tallet går nedover, men vi får håpe at de 23 løperne (8 jenter og 15 gutter) i 12 og 13. 

årsklassa fortsetter. Det kan gi et oppsving inn mot HL og etter hvert junior/senior.  

 

I 10 og 11 årsklassen er det skummelt skrint med løpere.  

2-3 i 10. årsklassen og 13-14 i 11. årsklassen.  

 

Sum løpere i kretsen samlet blir da ca: 100.  

10-12 år: 15 - 20 

13-16 år: 30-35 

17 - 22 år: 35-40 

Senior: 10 

 

Følgende punkter ble diskutert ifht rekruttering: 

• Det er viktig at kretsen blir en paraplyorganisasjon. 

• Allsidighet frem til 16 år! Vi må tørre å ta tak i egen region og spille det oppover i 

systemet. Viktig ifht NIF sin utviklingstrapp og skiskytterforbundet sitt utviklingstrapp. 

• Lokale renn i NØK- cupen, bidrar til at ungene slipper å reise så langt for å gå renn. 

• Speakertjeneste under NØK-cup: Fokuser på det positive for løperne og ikke hvor 

mange bom utøveren har hatt! 

 

 

Sak 18 - 2019/2020 Økonomi 

 

• Utestående depositum 

Kretsen har hatt et utestående depositum på kr. 10.000, - fra overnattingen på HL på Oppdal i 

2019. Kretsen har vært i kontakt med overnattingsstedet flere ganger og purret for å få tilbake 

depositumet.  NØSSK har nå sendt det utestående depositumet til innkasso iom at vi ikke har 

fått pengene tilbakebetalt.  
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• Hvis overnattingssted krever felles betaling 

Hvis overnattingssted krever felles betaling må alle utøvere, også som trekker, betale for 

antall netter de har bestilt. Utøvere som trekker seg fra påmeldte overnatting på Norgescup 

må bruke forsikringen sin slik at de får dekket overnattingsutgiftene.  

Kretsen kan ikke ta denne kostanden.   

 

Det sendes ut krav til alle som skal være med på HL. 

 

• Fylkeskommunale aktivitetsmidler 

NØSSK har fått et tilsagnsbrev på fylkeskommunale aktivitetsmidler på kr 55.442,- for 2019.  

Summen på 55.442, - bør komme fram i teamregnskapene. 

 

I tillegg har vi fått kr. 18.079, - av fylkeskommunen.  

Francis sjekker opp hva disse 18.079, - er for noe? 

 

• Sponsoravtale med Team Toyota Slettum bil 

Toyota Slettum bil har sagt opp sponsoravtalen på Team Toyota Slettum bil.   

Kretsen takker for de årene Toyota Slettum bil har vært med som sponsor for teamet vårt!  

Det jobbes derfor iherdig med å få på plass en ny sponsor for teamet til neste sesong.  

 

Sak 19 - 2019/2020 Stafetter 

 

Det er ny rutine for stafettpåmelding denne sesongen på nasjonale arrangement. 

I den forbindelse har NSSF sendt ut følgende presisering: 

 

I konkurransereglementet står det følgende som er nytt, markert her i gult: 

§ 1.5.1.2 Påmelding til stafett 

Påmelding av stafettlag skal gjøres samtidig med den individuelle påmeldinga. Påmelding av 

stafettlag på nasjonale arrangement settes til tirsdag kl.23:59 i samme uke som arrangementet 

avvikles. For nasjonale arrangement gjøres fordelingen av stafettlag på siste lagledermøte før 

stafetten. Deretter blir link til påmelding sendt pr. e-post til lagleder for laget. Frist for 

navnepåmelding og rekkefølge i stafett er tidligst 2,5 timer etter at offisiell liste foreligger fra 

konkurransen dagen før.  

 

Dette er prosedyren:  

1. EQ Timing sender kretsledere en e-post hvor dere legger inn lagleders e-postadresse 

til det enkelte arrangementet. Det kan være ulike lagledere på de ulike 

arrangementene. Faktura for de nevnte stafetter over, sendes til deg som leder av 

kretsen i etterkant av stafetten.   

2. Tirsdag kl.23:59 - Hver krets melder på det maks antall stafettlag som dere kan 

stille. Det betyr ikke at dere får dette antallet, men det gjør jobben enklere for EQ 

Timing å lage stafettoppsettet onsdag og torsdag, i stedet for etter lagledermøte lørdag 

kveld, slik det har vært tidligere. Kretsen blir kun fakturert de lag som får anledning 

til å gå.  

3. Lagledermøte på lørdag tar vi en gjennomgang av antall løpere som faktisk ønsker å 

gå stafett og hver krets får vite antall stafettlag de får tildelt.  
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4. E-postadresse som kretsen har oppgitt skal være lagleder på det enkelte 

arrangementet, får tilsendt en link hvor de skal fylle inn utøvers navn på de ulike 

stafett-etappene. 

 

Sak 20 - 2019/2020 Ny hjemmeside 

 

Skiskytterforbundet har gått over til nye hjemmesider.  Dette medfører en del frustrasjon i 

kretsen da vi både har mistet dokumenter og ikke minst tilgang til undermenyer.  

Hjemmesiden oppleves pr. i dag som veldig rotete, i og med at kretsen ikke har fått 

nødvendige tilganger for å redigere undermenyer, eller gamle dokumenter. 

 

Styret i NØSSK retter derfor sterk kritikk mot forbundets innføring av ny hjemmeside.  

Vi stiller følgende spørsmål: 

• Når og hvordan ble informasjon formidlet ut til kretsene i forkant av innføring av den 

nye hjemmesiden?  

• Hvordan vil forbundet sikre at kretsene får tilgang til sine dokumenter og mulighet til 

å redigere sine dokumenter? Både på hovedside og ikke minst undermenyer? 

• Er det bare NØSSK som sliter med dette problemet, eller har alle landets kretser 

samme problem? 

 

Sak 21 - 2019/2020 Tilgang til SportsAdmin  

 

NØSSK må oppdatere NIF sine sider, slik at styret og verv ligger riktig.  

Ingen i kretsstyret har pr. i dag tilgang til SportsAdmin.  

 

Nina tar kontakt med support hos Norges idrettsforbund og sjekker opp hvem som har tilgang 

til SportsAdmin.    

 

Sak 22 - 2019/2020 Treninger gruppen 13 – 16 år. 

 

Kretstrenerne i sesongen 2019/2020 har vært Syver Berg-Domås og Steffen Solhaug Sæter.  

 

Syver gir seg som kretstrener for gruppen 13 – 16 år etter denne sesongen, men fortsetter som 

ansvarlig/trenger for Young Star Innlandet. 

 

Steffen Solhaug Sæter vil være ansvarlig/trener for 13-16 år, sammen med Elisabeth 

Espeland.  

 

Sak 23 - 2019/2020 Valg 

 

Følgende i styret har meldt at de går av på årets kretsting: 

• Amund går av som leder. 

• Øystein går av som varamedlem. 

 

Sak 24 - 2019/2020 Antall tellende løp i NØK- cup sesongen 2019/2020 

 

Styret bestemte at det blir 6. tellende renn i NØK- cup for sesongen 2019/2020. 
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De to siste årene har kretsen fått gjennomført alle renn som er satt opp på terminlisten. Det 

må derfor vurderes om reglementet for NØK- cupen bør endres med tanke på at maks antall 

tellende renn pr. nå er 6. Hvis vi klarer å få gjennomført 10-12 renn pr. sesong bør maks 

antall tellende renn økes til 8 fra sesongen 20/21. Denne endringen legges inn i NØK-cup 

reglementet. 

 

Sak 25 - 2019/2020 Lagledermøte 

 

Styret forslår at lagledermøtet blir berammet til 15.4.2020 kl 19:00 Steimoegga. 

Øystein sjekker om Steimoegga er ledig og booker. 

 

Sak 26 - 2019/2020 Kretsting  

 

Styret foreslår at kretsting blir berammet til 27.05.2020 kl 19:00 på Taverna. 

Øystein sjekker om Taverna er ledig og booker møterom. 

 

Eventuelt 

 

• Forbundstinget blir 13. -14 juni 2020.  

• Foreldrekurs ble gjennomført med 15 deltagere på Tynset 7. november. 

• TD kurs ble gjennomført på Alvdal 29 november. 15 deltagere ble lost gjennom 

pensum.  

• Rent idrettslag – Det er kun Alvdal, Dombås og Kvikne som ikke har gjennomført pr. 

nå. NØSSK har satt som mål at alle klubber i kretsen har gjennomført kurset innen  

1.5. 20.   

 

 

Neste styremøte: 

01.04.2020 kl 19:15.  Hjemme hos Amund Leren i Nyveien 27 på Tolga. 

 

 

 


