
 
 

Referat:  

Dagsorden vårmøte 22. april 2020 kl 20.30 på Webex 

1. Info fra forbundet ved Tore Rynning-Nielsen 

Tore Rynning-Nielsen som sitter i styret i NSSF hadde bl.a. dette å dele med oss: 

• Korona-situasjonen er utfordrende også for NSSF. Flere medarbeidere er delvis 

permittert. 

• Planen pr nå er å gjennomføre NM rulleski på Voss som planlagt 

• Økonomien er under press. Men det jobbes med å skaffe sponsorinntekter fra 

bransjer som ikke er så utsatt under COVID-19 

• 7 landslag videreføres. NSSF ønsker å videreføre den gode jobben som gjøres i 

kretser og klubber og velgere til tross for trangere økonomi å videreføre alle 7 

landslagene. 

• Tinget er utsatt og vil etter planen bli holdt 24-25 oktober på Gardermoen 

 

2. Sparebank1-cup (v Torgeir og Erik) 

a) Erfaringer med terminliste, arrangement og kveldsrenn 

Vanskelig å finne nok ledige helger til å arrangere Sb1 cup som ikke kollidere med WC i 

Holmenkollen og NC (Lerøy Cup). 

LM-øst og Sb1 cup ble arrangert samme helg på Svene. 

Avslutningsrennet på Ål ble avlyst pga COVID-19. 

Simostranda og Geilo fikk arrangert kveldsrenn 

Kveldsrennene på Svene og Ål ble ikke arrangert. 

b) Innspill til terminliste 2020/2021. Rulleskirenn? 

Det kom kommentarer på at Buskerud var sent ute med å melde inn terminliste til EQ-

timing. Men vi mener det er vanskelig for å melde inn terminliste før etter høstmøte hvor 

terminlisten blir fastsatt. 

 



 
c) Premiering Sb1 cup sammenlagt: 

Siden avslutningsrennet i Sb1-cup på Ål ble avlyst pga COVID-19, fikk vi ikke delt ut 

sammenlagtpremier.  

Gavekort pallen i klassene 13-16 år – sendes ut til klubbene som kan kjøpe gavekort 

lokalt og dele ut til de aktuelle utøverne. 

Diplomer til pallen i klasse 11-17 år. Alle nybegynnere får også diplomer. 

 

3. Erfaringer NC-NM ved Charlotte 

a) Lagledelse 

Ordningen med rundgang mellom klubbene har vi hatt noen år og ser ut til å fungere bra 

nå. Lagleder-instruksen bør rettes opp siden man ikke lenger trenger å hente lagsposer 

for kretsen. 

Innskytingslister – ønske om å sette opp innskytingslister fordelt på team og kretser. Må 

få innmeldt tidlig på høsten hvem som er på hvilke team og som skal skyte inn med 

teamet sitt eller kretsen. 

b) Stafettuttak – revidering av uttaksreglene til høstmøtet? 

Det har kommet opp et ønske om at vi ser på reglene for uttak til stafetter på Jr og Sr 

NM. Hvordan skal normal distansen vektlegges i forhold til sprint? Hvordan ta hensyn til 

at forskjellige klasser går ulike distanser. Vårmøte var enige om at kretsstyret legger 

frem et forslag til eventuelle endringer av uttakskriteriene på høstmøtet 

4. Åpne Jr/Sr samlinger 

Dårlig med respons fra utøverne. Stort sett Team Kongsberg som deltar. Charlotte innhenter 

respons fra teamene innen 1 juni om det er interesse for samlinger. 

5. Samlinger 13-16 2020. Orientering ved Marie og Sverre 

Utfordrende med usikkerheten pga COVID-19. Marie og Sverre fortsetter med denne jobben 

som er en viktig jobb for å sikre god rekruttering. 

MOT samlingene flyttes evt fra juni til høsten.  

6. Status sportsplan – aktivitet og resultater ved Erik  

Buskerud krets er et bra sted å være. Økning i antall deltakere i Sb1-cup fra 2018->2019 – 

flere nybegynnere- 

 



 
 

Resultater: 

HL – liten nedgang i antall medaljer sammenlignet med 2019, men omtrent som i 2018. 

Jr NM – ny rekord i antall medaljer – 19 individuelle og 6 på stafett 

Eventuelt 

- HL hotellovernatting er booket (Torgeir) 

- Oppfordrer alle klubber til å registrere aktiviteter/kurs på https://skiskyting.no/.  

- Hvis det er klubber som har kontaktpersoner på 13-16 samlingene så send gjerne disse 

på mail til sverre.tjontveit@hotmail.no 

 

   

Referent: Bjørn Winsvold 


