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Program 
 

 

Fredag 16. oktober 2020  17.00-21.00  Styremøte 
     

 
 

 
Lørdag 17. oktober 2020  11.30-13.00  Lunsj 

     12.30-13.00  Registrering 
     13.00-16.00  Tingforhandlinger 
     16.00-16.30  Pause med servering 
     16.30-   Tingforhandlinger fortsetter 

21.00   Tingmiddag 
 
 
 
Søndag 18. oktober 2020  09.00-12.00  Fagmøte klubb og krets 
     12.00-13.00  Lunsj 
     13.00-15.00  Fagmøte klubb og krets 
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ÅPNING: Åpning og eventuelle hilsningstaler 
 
 
SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER 
  

1. Navneopprop 
2. Godkjenning av fullmakter 
3. Opptelling av stemmeberettigede 

 
 
SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 

FORRETNINGSORDEN 
 
2.1  Innkalling 
 
Styret ber tinget godkjenne innkallingen 
 
2.2 Saksliste 
Styret ber tinget vedta følgende saksliste i henhold til loven for Norges Skiskytterforbund: 
 
 Sak 1  Godkjenning av frammøtte representanter 
 
 Sak 2  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 

Sak 3 Valg av dirigent(er), referenter og representanter til å underskrive 
protokollen og tellekorps 

 
 Sak 4  Årsrapport 2018/19 og 2019/20  
 
 Sak 5  Regnskap 2018 og 2019 
 
 Sak 6  Innkomne forslag  

6.1 Lovendringsforslag fra styret: Endring til 4-årig valgperiode 
6.2 Godtgjørelse til styret 

 
 Sak 7  Fastsettelse av kontingent 
 

Sak 8  Revidering av Langtidsplan 2018-22 m/ økonomisk prognose 
 

Sak 9 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NSSFs 
regnskap 

 
 Sak 10 Valg 

10.1 Forbundsstyre 
10.2 Kontrollkomité  
10.3 Sanksjonsutvalg 
10.4 Valgkomité 
10.5 Eventuelle andre utvalg og komiteer tinget har vedtatt å 

nedsette 
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2.3  Forretningsorden 
 
Styret ber tinget vedta følgende forretningsorden: 
 
1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). 
2. Tingets protokoll føres av de valgte sekretærer. 
3. Styremedlemmer, klubbrepresentanter og kretsrepresentanter har lovbestemt tale-, 

forslags- og stemmerett. Kontrollkomiteens medlemmer, ledere i tingvalgte komiteer 
og generalsekretær har tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte gis talerett og gjestene 
gis talerett i saker som vedrører deres organisasjon eller avdeling.  

4. Utenom saksforberederne gis ingen rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
5. Med unntak av innledningsforedragene, og for de representanter hvis forslag står i 

sakslista, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje 
gang. 

6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis ett minutts taletid. 
7. Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og at strek settes for de inntegnede 

talere. 
8. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigentene og de skal være underskrevet med 

representantens og kretsens/lagets navn. Forslag kan ikke trekkes tilbake og nye 
forslag kan ikke stilles etter at strek er satt, eller etter at forslag er tatt opp til 
votering. 

9. Alle vedtak og valg gjøres ved flertall av de avgitte stemmer i alle saker hvor NSSFs 
lov ikke tilsier kvalifisert flertall. 

10. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
11. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 
12. Representanter som forlater tinget før slutt melder fra om dette til dirigentene. 
 
 
 
SAK 3  VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER, REPRESENTANTER 

TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS 
 
Det velges følgende personer ihht NSSFs lov § 16:   
1-2 dirigenter, 2 referenter, 2 representanter til å undertegne protokollen,  
3 representanter til tellekorps 
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SAK 4 Årsrapport for 2018/19 og 2019/20  
Årsrapporter for sesongene 2018/19 og 2019/20 følger vedlagt hovedsaksdokumentet. 
Årsrapportene inneholder en sesongbasert rapportering på forbundets aktivitet.  
 
Styret rapporterer på målene i langtidsplanen for 2018-22 i årsrapportene. I de påfølgende 
sidene rapporteres det på styrets, teknisk komites og utviklingskomiteens sammensetting 
og hovedoppgaver i tingperioden, samt oppfølging av tingsaker fra skiskyttertinget 2018. 
  
På NSSFs ting 3. juni 2018 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Forbundsstyre bestående av: 
President    Erlend Slokvik 
Visepresident, sport   Gjermund Hol 
Visepresident, organisasjon Heidi Skaug 
Styremedlem    Bjørn Tore Årevik 
Styremedlem    Tore Rynning-Nilsen  
Styremedlem    Lisbeth Gederaas  
Styremedlem    Arne Horten  
1. Varamedlem   Bjørn Jonsson 
2. Varamedlem   Marie Hov 
 
Styret ble valgt med funksjon på presidentskapet, mens de øvrige styremedlemmene og 
varamedlemmene ble valgt på fritt grunnlag. Styret konstituerte seg på styremøte 1 2018-
2020, med følgende fordeling av ansvarsområder pr styremedlem: 
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I september 2018 ble president Erlend Slokvik ansatt som Sportssjef i Norges 
Friidrettsforbund. Som en naturlig følge av dette, fratrådte han sitt verv som president i 
Norges Skiskytterforbund. Visepresident Sport Gjermund Hol ble konstituert som ny 
president, midlertidig på styremøte 4 2018-2020, samtidig som det ble besluttet å innkalle 
til ekstraordinært ting for å velge ny president.  
 
På Ekstraordinært Ting på Sjusjøen 24. november 2018, ble Arne Horten enstemmig valgt 
som ny president. I og med at Arne Horten rykket opp fra styremedlem til president, 
medførte dette også at Bjørn Jonsson rykket opp fra 1. varamedlem til fast styremedlem 
og Marie Hov fra 2. varamedlem til 1. varamedlem. Det Ekstraordinære Tinget stemte 
derfor inn Håkon Engstu som nytt 2. varamedlem.   
 
På styremøte 9 2018-2020 den 23. januar 2019 valgte Visepresident organisasjon Heidi 
Skaug å fratre sitt verv i styret av personlige årsaker. Styret konstituerte seg på nytt dette 
styremøte og har for resten av tingperioden sett ut som følger: 
  
President    Arne Horten 
Visepresident, sport   Gjermund Hol 
Visepresident, organisasjon Lisbeth Gederaas 
Styremedlem    Bjørn Tore Årevik 
Styremedlem    Tore Rynning-Nilsen  
Styremedlem    Marie Hov  
Styremedlem    Bjørn Jonsson  
1. Varamedlem   Håkon Engstu 
2. Varamedlem   
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Ansvarsområde ble som følger: 

 
 
Styret har i perioden avholdt 20 styremøter og behandlet 147 saker (pr. 1. oktober 2020). 
Følgende årshjul ble utarbeidet for tingperioden: 
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Teknisk komité 
TK ble oppnevnt av styret i styremøte 3 2018-20. Komiteen har avholdt 18 møter i 
tingperioden, hvorav 11 telefon-, teams- eller skypemøter. I tillegg er noen saker behandlet 
via e-post. To av de fysiske møtene var sammen med utviklingskomiteen. 
 
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden: 
Leder:  Tore Bøygard 
Nestleder: Bjørn Tore Årevik 
Medlem: Håkon Engstu 
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Medlem: Johanne Raade 
Medlem: Jarle Tvinnereim 
Medlem: Marie Hov 
Sekretær: Vegar Rolfsrud/Christian Gedde-Dahl 
 
TK har behandlet 75 saker i perioden, 72 med vedtak og 24 med innstilling til styret.  
 
De viktigste sakene som TK har jobbet med i tingperioden har vært: 

 Nasjonale konkurranseregler, revisjon, evaluering og vedtak/forslag endringer 
 Nasjonale konkurranseprogram, evaluering og forslag til endringer 
 Gjennomgang av søknader til nasjonale arrangement, med innstilling til styret 
 Videreutvikle arrangementsløsning via EQ Timing, herunder terminliste, påmelding 

og Norges Cup ranking, samt flere tidtakerpunkter til analyse og sekundering på 
nasjonale arrangement 

 Arrangørkonferansen 2018 og 2019 
 TD2 samling våren 2019. 
 Testprosjekt med felles fluorfri smøring på HL 2020.  
 Fordeling av TD oppgaver for arrangement der NSSF tildeler oppdrag 
 Forslag til terminliste i samarbeid med sport 
 Gjennomgang, kvalitetssikring og innstilling til styret ifm C-lisens. 

 
 
Utviklingskomiteen  
Utviklingskomiteen ble oppnevnt av styret i styremøte 3 2018-20. Komiteen har avholdt 12 
møter i perioden, hvorav 6 telefon-, teams- eller skypemøter. To av de fysiske møtene var 
sammen med teknisk komité. 
  
Følgende har sittet i komiteen i tingperioden: 
Leder:  Roar Wærnes 
Nestleder: Bjørn Jonsson (Heidi Skaug fram til 23. januar 2019) 
Medlem: Geir Ole Steinslett 
Medlem: Sigrid Groven 
Medlem: Lisbeth Gederaas 
Sekretær: Marian Lyngsaunet/Vegar Rolfsrud 
  
De viktigste sakene som utviklingskomiteen har jobbet med i tingperioden har vært: 

 Gjennomgang og innstilling av VM-fondssøknader med blant annet søknad om en 
50 %-stilling til arbeid med utdanning og kompetanse, samt et prosjekt fra 
Trondhjems Skiskyttere om å starte med skiskyting tidligere enn det året en fyller 10 
år. 

 Utvikling og oppfølging av Kompetanse- og utviklingsavtalene med kretsene, samt 
tildeling av midler basert på disse. 

 DNB Våpenfond har blitt etablert og det er klargjort kriterier for dette. Utlysning og 
tildeling er håndtert. 7 klubber får her tildelt et Larsen-våpen hver som kan bruke i 
rekrutteringsarbeid. 

 Det er utarbeidet maler for utlånskontrakt, kjøpsavtale våpen, samt enkelte maler 
som går på sikkerhet. 
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Oppfølging av tingsaker fra tinget 2018 
Skiskyttertinget oversendte følgende saker til det nye styret for perioden 2018-20. To av 
oversendelsessakene omhandlet saker som naturlig hører inn under ansvarsområdet til 
teknisk komite, mens en sak er håndtert av styret direkte. 
 

- Tingsak 6.4: VM Søknad 
 
Tinget ga styret fullmakt til å vurdere når NSSF skulle starte prosessen med en ny VM-
søknad. Dette arbeidet har blitt diskutert gjennom tingperioden og styret bestemte seg for 
å vise sin forsiktige interesse for arrangementet allerede for tildelingen av VM i 2025. Her 
nådde man ikke opp og det planlegges en opptrapping av dette arbeidet inn mot nye 
tildelinger for 2027 og 2028. 
  

- Tingsak 6.5: Terminering av sammenslåing av K18 og K19 
Teknisk komite behandlet på sitt møte den 22. juni 2018 tingsak 6.5 som gjaldt terminering 
av sammenslåing av K18 og K19. Styret behandlet saken i styremøte 2 2018-20.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Styret og teknisk komite har behandlet tingsak 6.5 som ble oversendt fra tinget. Styret 
vedtar at prøveordning om sammenslåing av klassen K18-K19 år termineres, gjeldende fra 
og med sesongen 2018-2019. 
 

- Tingsak 6.6: Gjennomføring av NM Mix Stafett 
Teknisk komite behandlet i møte den 26. september 2018, tingsak 6.6 vedrørende 
gjennomføring av NM Mix Stafett. Nord-Trøndelag skiskytterkrets ba forbundet å vurdere 
alternative måter å sette opp antall etapper, klassedeling, eller andre øvelser som gir flere 
mulighet til å gå renn den dagen det arrangeres NM Mix-stafett. Styret behandlet saken i 
styremøte 26 2018-20. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Styret vedtar å prøve ut Stafett-Duo i sesongen 2018-19 i forbindelse med NM Mix-stafett 
på Østre Toten i 2019. 
 

 
SAK 5 REGNSKAP 2018 OG 2019 
 
Revidert regnskap for henholdsvis 2018 og 2019 ligger i årsrapportene for 2018/19 og 
2019/20. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Regnskap for 2018 og 2019 godkjennes 
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SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 

 
6.1  Lovendringsforslag fra styret: Endring til 4-årig valgperiode 
Kontinuitet i styrearbeidet er viktig for å kunne skape gode rammevilkår for en 
organisasjon. Dette er med på å gi grunnlag for gjennomføring av langsiktige strategier og 
det gir god kompetanseoverføring innad i styrer. 
 
Vi ser at flere sammenlignbare organisasjoner har 4-årig valgperioder. Dette gjelder blant 
annet IBU og NIF.  
 
Innledning 
NSSFs lov §17 pålegger forbundstinget å velge Norges Skiskytterforbunds styre for 
kommende tingperiode, bestående av President, Visepresident Sport, Visepresident 
Organisasjon, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. 
 
Endring til 4-årig valgperiode foreslås inkludert i §17 og at det er president, visepresident 
Sport og to styremedlemmer som velges for fire år ved dette Tinget. De andre posisjonene 
velges for to år. Ved Tinget i 2022, foreslås det at Visepresident Organisasjon og 2 
styremedlem velges for fire år. 1. og 2. varamedlem velges fortsatt for 2 år av gangen. Da 
er overgangen fra 2-årig til 4-årig valgperiode implementert. 
 
Nytt utkast til lov for Norges Skiskytterforbund med lovendringen implementert, finnes 
vedlagt (endringer merket i rødt). 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Skiskytterstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, 
visepresident sport, og to styremedlemmer velges på samme ting.  
 
Varamedlemmer velges for to år. 
 
Øvrige valg under §17 pkt. 14 bokstav b til e, har valgperiode på to år. 
 
6.2 Godtgjørelse til styret 
Forslaget er reist av styret og lyder som følger: 
Dagens satser på godtgjørelse til styret opprettholdes. 
 
Begrunnelse: 
Tinget i 2014 vedtok at styrets godtgjørelse skulle opp som sak på hvert ting. Det ble gjort 
justeringer på disse satsene på Ekstraordinært Ting 2018. Styret ser derfor ikke behov for 
å endre dagens modell for styregodtgjørelse, og foreslår overfor tinget å opprettholde 
dagens satser. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Dagens satser til styrets godtgjørelse opprettholdes 
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SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Dagens ordning og satser opprettholdes 
 
 
 
SAK 8 REVIDERING AV LANGTIDSPLAN 2018-22 MED ØKONOMISK 

PROGNOSE 
 
Tinget vedtok i juni 2018 ny Langtidsplan 2018-2022. Vi er nå midtveis i denne perioden 
og det er derfor behov for å gjøre noen justeringer. 
 
Langtidsplanen er jevnlig oppe til diskusjon i styrets arbeid og aktuelle endringer blir 
kontinuerlig diskutert. Disse diskusjonene materialiserte seg i en strategisamling for styret 
og administrasjon avholdt i september 2020. Her ble alle punktene i planen jobbet med og 
forslag til endringer utarbeidet.  
 
Hovedinnholdet er likt, men det er justeringer på noen punkter, samt at noe av ordlyden er 
endret. 
 
Av nye elementer som har fått plass i den reviderte utgaven, finner vi et tydeligere fokus 
på dialog og oppfølging med kretser og klubber. Særlig vil det bli lagt mer vekt på at 
administrasjonen i NSSF skal jobbe tettere med kretsstyrene. Dette skal skje gjennom god 
dialog og faste treffpunkter. 
 
Videre ønsker NSSF å utrede muligheten for å bruke laser og luftgevær i vårt 
rekrutteringsarbeid. Muligheten for bruk av laser må også testes i 
konkurransesammenheng på sommerhalvåret for våre seniorer. Dette kan åpne for «City-
events», som vil bidra for å øke vår synlighet også på sommeren. 
 
Forslag til revidert Langtidsplan med økonomisk prognose ligger vedlagt, med endringer 
merket i rødt.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Revidert langtidsplan for 2018-22 godkjennes. Økonomisk prognose tas til etterretning. 
 
 
SAK 9 ENGASJERE STATSAUTORISERT / REGISTRERT REVISOR 
TIL Å REVIDERE NSSFs REGNSKAP 
 
Styrets forslag til vedtak: 
NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs 
regnskap i kommende tingperiode. 
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SAK 10 VALG 
Valgkomiteen legger fram følgende innstilling på valg av forbundsstyre, kontrollkomité, og 
sanksjonsutvalg. Forbundsstyret legger fram innstilling på valg av ny valgkomité.  
 
Valgkomiteen takker for oppdraget, som med flere endringer i rammebetingelsene har 
bydd på noen utfordringer. Vi har prøvd etter beste evne å gjøre et grundig arbeide både 
blant sittende styre, ansatte og organisasjonen for øvrig. Valgkomiteen har et langsiktig 
perspektiv som kommer til syne bl.a. gjennom nye navn som vi mener kan dekke 
framtredende verv senere. Komiteen vil være representert på forbundstinget, og om 
ønskelig presentere innstillingen. 
 

 Innstillingen oppfyller lovpålagte krav til kjønnsfordeling, alder, valgbarhet og 
rangering. 

 Innstillingen oppfyller NIFs lovtekst om å «arbeide for lik kjønnsfordeling ved alle 
valg». 

 Innstillingen oppfyller NSSFs vedtak fra forbundstinget 2018 om å tilstrebe 
kjønnsfordeling 4/3 i styret, inklusiv varamedlemmer 5/4. 

 Styrets vedtak om å innføre 4-års valgperiode for faste styremedlemmer er fulgt 
opp. Antall varamedlemmer i KU og SU er redusert fra 2 til 1 med samme hjemmel.  

 Tradisjonen med begge kjønn i presidentskapet er ført videre. 
 Geografisk spredning i styret gjenspeiles ved at styrets 9 personer kommer fra 8 

kretser i 4 regioner. 
 Alle innstilte kandidater er forespurt og villige. 
 Nåværende tillitsvalgte som ikke er med i innstillingen er informert.  
 Forslagstillere er informert om status til deres kandidat(-er). 
 Innstillingen er enstemmig. 

 
 
10.1 Forbundsstyret 2020-2022/24:  
President:    Arne Horten – 4 år (gjenvalg)  
Visepresident organisasjon:  Lisbeth Gederaas – 2 år (nå innvalgt styremedlem, men 

konstituert som Visepresident Organisasjon fra januar 
2019) 

Visepresident sport:    Gjermund Hol – 4 år (gjenvalg)         
Medlem:                                 Mathea Tofte – 4 år (gjenvalg)    
Medlem:                                 Bjørn Tore Årevik – 2 år (gjenvalg)    
Medlem:                    Gunhild Kvistad – 2 år (ny) 
Medlem:                              Håkon Engstu – 4 år (nå 1. varamedlem) 
1. varamedlem:                       Knut Kuvås Brevik – 2 år (ny) 
2. varamedlem:                       Nancy Stien Schreiner -2 år (ny) 
 
10.2 Kontrollutvalg (KU) 2020-2022 (alle 2 år): 
Leder           Ole Martin Norderhaug (gjenvalg) 
Medlem        Rikke Hald Andersen (ny) 
Medlem       Bjørn Johnsen (gjenvalg) 
Varamedlem    Eva Johanne Lillebakken (ny) 
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10.3 Sanksjonsutvalg (SU) 2020-2022 (alle 2 år): 
Leder      Ingrid Vedeler (nå medlem)          
Nestleder     Karl Gustavsen (gjenvalg) 
Medlem        Arve Heimdal (ny) 
Varamedlem    Anne Grundnes Steien (gjenvalg) 
 
10.4 Valgkomité 
Leder:     Jorunn Åsfrid Røyrvik (gjenvalg) 
Medlem:    Marion Rønning Huber (gjenvalg) 
Medlem:    Torfinn Løland (gjenvalg) 
Varamedlem:   Arne Rasmussen (gjenvalg) 
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Vedlegg 1: Revidert Langtidsplan NSSF 2018-22 med økonomisk 
prognose 
 
 

 
 
 
 
 

NSSFs Langtidsplan 2018-22 
m/økonomisk prognose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtatt på tinget 3. juni 2018 
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Innledning  

Norges Skiskytterforbund har lagt bak seg fire innholdsrike år, med stor sportslig suksess. 
Forbundet har flere flotte profiler der majoriteten har vært med gjennom mange sesonger, samtidig 
som vi opplever at nye profiler etablerer seg i toppen av internasjonal skiskyting både på kvinne- 
og herresiden.  
 
VM i Oslo i 2016 var et av høydepunktene i forrige langtidsplan 2014-18. Ett av målene med VM 
på hjemmebane var å skape en folkefest i Holmenkollen og i Oslo sentrum. Dette var et viktig mål 
både i respekt for utøverne våre, men også for synliggjøring av idretten vår og rekruttering av nye 
skiskyttere som en mer langsiktig faktor. 
I forbindelse med VM i Oslo ble prosjekt «Spenning i sikte» startet. Skiskytterforbundet med 
prosjektleder Tora Berger i spissen, har i prosjektperioden vært over hele Norge med events i 
sentrum med morsomme øvelser som laserskyting og smøretips. I tillegg ble det gjennomført 
skiskytterfaglige møter og treninger med lokal klubb på stedet. 
 
Med langtidsplanen for 2014-18 i fokus, har vi jobbet strategisk og målrettet med våre 
kjerneområder. Resultatene er godt beskrevet i årsrapportene for 2016/17 og 2017/18 sesongene. 
 
Med langtidsplanen for 2018-22 står vi ovenfor en stor omstilling i Norges Skiskytterforbund. På 
det sportslige planet avslutter tidenes skiskytterlegende, Ole Einar Bjørndalen, sin karriere. En 
annen stor profil de siste 12 årene, Emil Hegle Svendsen, har også valgt andre planer for 
fremtiden. Vi er ydmyke og utrolig takknemlige for alle prestasjoner, stolte øyeblikk og utviklingen 
av idretten vår som har funnet sted med og av disse to løperne. 
 
På det skiskytterfaglige har vi brukt to år på å utvikle en ny utviklingstrapp for skiskyting som 
lanseres i 2018. Utviklingstrappen er jobbet frem gjennom en omfattende prosess i hele 
organisasjonen, og skal være forbundets samlende skiskytterfilosofi fremover, med utøveren i 
sentrum. Utviklingstrappen er sterkt representert i langtidsplanen innen de relevante 
kjerneområdene. 
 
Vi mener langtidsplanen er konkret og målbar, og skal være forpliktende for hele organisasjonen 
den neste fireårsperioden. Gjennom vår visjon, våre verdier og hovedsatsingsområder skal vi være 
offensive og utvikle skiskyting inn i fremtiden. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid med hele organisasjonen og alle organisasjonsledd i forbundet 
med implementeringen og realiseringen av langtidsplanen. 
 
Lykke til med arbeidet! 
 
 
 
 
 
Erlend Slokvik     Rakel Rauntun 
President     Generalsekretær 
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Formål  
Norges Skiskytterforbunds formål skal være førende for oppsatte mål, det skal prege 
innsatsområdene og gjenspeiles i organisasjonens verdisett. Norges Skiskytterforbund skal ivareta 
hele organisasjonens interesser og til enhver tid søke utvikling forankret i dette formålet.   
 
Norges Skiskytterforbunds formål er å organisere og fremme skiskyting i Norge og 
representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Visjon  
Norges Skiskytterforbunds visjon skal bidra til å løfte oss fram mot vedtatte mål. Visjonen skal 
være en ledestjerne som skal vise vei for hele organisasjonen og som alle kan strekke seg etter: 
 

Skiskyting – den mest attraktive idretten! 
 
 
Verdier 
Norsk skiskyting skal bygge på norsk idretts verdigrunnlag som framkommer i vår formålsparagraf. 
Ut fra norsk idretts verdigrunnlag, skal Norges Skiskytterforbund forankre arbeidet innen alle 
områder gjennom følgende verdier: 
 
 
BEGEISTRENDE Skiskyting skal begeistre utøvere, foresatte, ansatte, frivillige, 

samarbeidspartnere og publikum gjennom gode opplevelser og spennende 
trenings- og konkurranseformer. Dette skal synliggjøres under trening, på 
konkurransearenaen og foran tv-skjermen.  

 
SAMLENDE Åpenhet og ærlighet skal være grunnleggende forutsetninger for godt 

samhold og fellesskap i alle organisasjonsledd. Skiskyting skal være en idrett 
som involverer hele familien, både i by og bygd. 

 
NYTENKENDE Skiskyting preges av utvikling og nytenking. Implementering av ny 

utviklingstrapp skal gi gode mestringsopplevelser og utvikling for alle. Vi skal 
være offensive, ambisiøse og nytenkende i hele organisasjonen. 

 
 

 
Etikk  
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett basert 
på de etiske kjerneverdier og et grunnleggende samfunnsansvar. Dette arbeidet baseres på 
følgende forutsetninger: 

 Nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 
seksuell orientering og funksjonshemming. 

 Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et tydelig 
standpunkt mot doping. 

 NSSFs etiske retningslinjer skal forankres i alle ledd i organisasjonen.  
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Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen 
Norges Skiskytterforbund følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett og 
retningslinjer for ungdomsidrett. 
 
Vi implementerer målsetninger fra idrettspolitisk plan. For kommende fireårsperiode vil dette 
spesielt omhandle økonomi som barriere for deltakelse i idrett, og nulltoleranse for seksuell 
trakassering og overgrep.  
 
Overfor skiskyttertinget er det NSSFs styre som har det hele og fulle ansvar for at langtidsplan 
2018-22 gjennomføres.  
  
Overfor forbundsstyret er det generalsekretærs ansvar å sørge for at målene i langtidsplanen 
oppnås i planperioden. Generalsekretæren lager sin handlingsplan i samarbeid med 
administrasjonen, med jevnlig rapportering av status til styret.  
 
Andre organisasjonsledd, herunder kretser og klubber, samt komiteer og utvalg, kan bli bedt om å 
ta ansvar for gjennomføring.   
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Hovedsatsingsområde for perioden 2018-22 
 
1. Toppidrett 
Norge skal være verdens ledende skiskytternasjon. 
 
 
2. Rekruttering og skiskytteraktivitet 
Norges skiskytterforbund skal i perioden implementere kunnskapen fra utviklingstrappa i 
organisasjonen. Gjennom å spre kunnskapen fra utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, foreldre og 
ledere skal vi skape et felles språk og en felles treningsfilosofi for utvikling av unge skiskyttere.  
Utviklingstrappa skal virke "samlende" i organisasjonen og styrke samarbeidet både innad i 
treningsmiljø og mellom treningsmiljø. 
 
 
3. Utdanning og kompetanse  
NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, med fokus på utdanning av trenere. 
 
NSSF skal jobbe mer målrettet ut mot klubb og krets for å styrke kompetansearbeidet. Dette skal 
skje gjennom god dialog, gjensidig forventningsavklaring og faste treffpunkter. 
 
4. Anlegg 
I løpet av perioden skal teknisk standard og infrastruktur på skiskytteranlegg i Norge heves. Utvikle 
anlegg i by-nære strøk. 
 
 
5. Arrangement 
NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige og attraktive 
arrangement. 
 
NSSF ønsker å utrede muligheten for bruk av laservåpen og luftgevær til bruk i rekruttering, samt 
til konkurranser («city-konkurranser). 
Målet er mer synlighet hele året. 
 
6. Marked, kommunikasjon og økonomi 
Norges Skiskytterforbund skal være Norges mest attraktive samarbeidspartner for nasjonalt og 
internasjonalt næringsliv og nasjonale mediehus. 
 
 
7. Samfunnsansvar og samhandling 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, 
gjennom styrking av kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid, miljøbevissthet og med aktiv 
deltakelse. 
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1. Toppidrett 
Hovedmål 2018-22: 

 
Norge skal være verdens ledende skiskytternasjon. 
 
Elitelandslag 
Mål:  Vi skal være blant de to beste nasjonene i verdenscupen sammenlagt, og beste 

nasjon på medaljestatistikken i mesterskap.   
Strategi: Øke prestasjonsnivået gjennom en sterk og tydelig treningsfilosofi og  
  ved å være i front internasjonalt på utvikling av metode og utstyr.  
 
 
Rekrutterings- og juniorlandslag 
Mål:  Vi skal ha utøvere som oppnår pallplasseringer i IBU Cup, EM og medalje i VM for 

junior (20-22). 
Strategi: Sørge for optimal opplæring og progressiv utvikling av løpere gjennom tydelig 

treningsfilosofi, og et spesielt fokus for overgangen junior og senior. Løpere i 
ungdomsklassen gis matching på internasjonalt nivå. 

 
 
Toppidrett for syns- og bevegelseshemmede 
Mål:  Vi skal legge til rette for syns- og bevegelseshemmede, der målet er   
  medaljer i mesterskap og pallplasseringer i IPC World Cup.  
Strategi: Rekruttere nye utøvere gjennom å tilby godt kvalifiserte trenere og   
  støtteapparat. 
 
 
Kraftsenter 
Mål: Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale kraftsentret på Lillehammer, og søke å 

opprettholde ytterligere sentre der det er naturlig og tilstrekkelig treningsfasiliteter og 
kompetanse er tilstede. 

Strategi: Sikre våre utøvere på landslag best mulig tilgang på    
 treningsfasiliteter, treningsmiljø, treneroppfølging, fysikalsk- og   
 medisinsk oppfølging samt muligheter for å kombinere idrett og  
 utdanning. 

 Trenerressurser fra NSSF skal tilby sin kompetanse også utover landslagsløperne. 
Tiltak utarbeides i handlingsplanen 

 
 
Kjønnsbalanse  
Mål:   Begge kjønn skal være en del av støtteapparatet. 
Strategi:  Aktivt arbeide for å rekruttere flere kvinner inn i støtteapparatet. 
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2. Rekruttering og skiskytteraktivitet 

 
Hovedmål 2018-22:  

Norges skiskytterforbund skal i perioden implementere kunnskapen fra utviklingstrappa i 
organisasjonen. Gjennom å spre kunnskapen fra utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, foreldre og 
ledere skal vi skape et felles språk og en felles treningsfilosofi for utvikling av unge skiskyttere.  

Utviklingstrappa skal virke "samlende" i organisasjonen og bedre samarbeidet både innad i 
treningsmiljø og mellom treningsmiljø. 
 

 

 
Aktive skiskyttere 
Mål:  Hele organisasjonen skal arbeide aktivt med rekruttering, og ivareta   

utøverne våre på en best mulig måte. 
Det skal jobbes aktivt med nytenkende prosjekter for å bedre rekrutteringen. 

Strategi:  Inngangen til skiskytteridretten er skiskytterskolen. 
Alle skiskyttere skal ha tilbud om kvalifisert trener og alle ledd i     
organisasjonen skal arbeide aktivt for gode utviklingsmiljø. 
Kartlegging av økonomiske barrierer i våre klubber.  

  Utvikle lokale lavterskeltilbud innen trening og konkurranse for nye skiskyttere  
 
Syns– og bevegelseshemmede 
Mål:   NSSF skal sammen med NSF drive aktiv nyrekruttering.  
Strategi:  Arrangere årlige miljøsamlinger, samt en sommerskiskole for syns- og   
  bevegelseshemmede. 
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Young Star 15- 16 år 
Mål:  Flere og bedre skiskyttere, med mål om økt motivasjon til å fortsette med idretten i 

den kritiske frafallsperioden. 
Strategi:  To årlige samlinger i krets/region.  

TV sendt Young Star renn for 15-16 åringer. 
 
 

Videregående skoler 
Mål:  I samarbeid med offentlige og private skoler med spesialisering i skiskyting, sørge 

for å gi et godt treningstilbud for aldersgruppen 17-19 år. 
Strategi: Samarbeidet mellom NSSF og VGS/NTG reguleres av en avtale som beskriver 

ansvarsfordeling, forpliktelser og samarbeidsområder. 
Det skal igangsettes et pilotprosjekt for valg av yrkesfaglig studieretning og 
idrettsfag. 
Årlig trenermøte for landslagstrenere, VGS/NTG trenere, team og kretstrenere. 

 
 
Kretslag/team 
Mål:   Lokalt utviklingsmiljø for utøvere. Gi et treningstilbud til skiskyttere som ønsker å 

kombinere skole/studier og satsing på skiskyting. Lage gode treningsgrupper for 
utøverne.  

Strategi: Kretslag/Team eies og driftes med lokalt eierskap og forankring,  
Kretslag og Team skal være et sportslig supplement til aktivitet i klubb. 
Alle kretser skal ha et tilbud til satsende utøvere. 
Årlig trenermøte for landslagstrenere, VGS/NTG trenere, team og kretstrenere. 

 
 
Universitet/Høyskole 
Mål:   Søke kompetanse hos utdanningsinstitusjoner og ha et aktivt samarbeid om idrett 

og utdanning. 
Strategi: Samarbeid som sikrer mulighet til å kombinere idrett og utdanning og samarbeid om 

trenerutdanning.  
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3. Utdanning og kompetanse  
 

Hovedmål 2018-22:  
 
NSSF skal gjennomføre et kompetanseløft i organisasjonen, med fokus på utdanning av trenere. 
 
NSSF skal jobbe mer målrettet ut mot klubb og krets for å styrke kompetansearbeidet. Dette skal 
skje gjennom god dialog, gjensidig forventningsavklaring og faste treffpunkter. 
 

 
 
Utviklingstrapp  
Mål:  Trenerne i Norge skal ha en klar forståelse av NSSFs grunnleggende   
  filosofi for utvikling av skiskytterutøvere.  
Strategi: Utviklingstrappa beskriver den røde tråden i treningsfilosofien, der filosofien skal 

følges lojalt av NSSFs trenere på alle nivå.  
 
 
Trenerutdanning 
Mål:   Alle skiskyttere skal ha tilbud om kvalifisert trener.  

 NSSFs opplærings- og utdanningsmateriell skal revideres i henhold til ny trenerstige 
i norsk idrett, samt være forankret i NSSF Utviklingstrapp. 
Trenerkursene skal inneholde: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for 
barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett. 
Kunnskap om nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep og antidoping. 
 

Strategi: 
Det skal utdannes minst: 
200  Innføringskurs hvert år i perioden- klubb 
50  T1 trenere hvert år i perioden – Klubb/krets 
50 T2 trenere hvert år i perioden – krets/skoler og NSSF 
5-7      T3 trenere hvert 2. år NSSF/NIF 

   2-5 Topptrener i perioden – OLT/NTNU – Min. en kvinnelig deltaker pr. opptak. 
 
Jobbe for å få flere kvinner til å ta trenerutdanning på alle nivå 

 
 
Klubb- og kretsutvikling 
Mål:   Heve trenerkompetansen i alle skiskytterklubber i Norge 
Strategi:  Planlegge og gjennomføre trenerkurs i klubber og krets, samt et årlig    
    trenerforum for alle trenere i kretsen. 

NSSF oppretter et instruktørkorps som samarbeider med en utdanningsansvarlig i 
hver krets. 
Gjennomføre møte med kretsstyre i hver krets. 

    
 
 

Aktivitetslederkurs 
(fellesidrettslig kurs) 

Innføringskurs 
Trener 1   

Trener 2 Trener 3 Topptrener 2 

Aktiv 
start 

FUNdament Skiskytterskole 
Lære å trene 

Trene 
for å 
trene 

Lære å 
konkurrere 

Trene for 
å 
konkurrere 

Trene for 
å vinne 

 SKISKYTING 
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TD - utdanning  
Mål:  Alle skiskytterkonkurranser skal arrangeres i henhold til NSSFs 

konkurranseregelverk og ivareta sikkerhetsbestemmelsene for skytevåpen. 
Strategi:  Alle som blir oppnevnt til TD på skiskytterrenn skal være skolert i forhold til rennet 

de er blitt tildelt.  
NSSF skal ha en utviklingstrapp for TD1, TD2, IR og internasjonal TD. 
 

  
Sunn Idrett 
Mål:   Sunn utvikling av unge idrettsutøvere.  
Strategi: NSSF skal være en aktiv bidragsyter til Sunn idrett, der hovedmålgruppen er 
 idrettsutøvere i alderen 13 – 22 år. Sunn Idrett har  stort fokus på trenere, ledere, 
 foreldre og helsepersonell tilknyttet i idretten, som er viktige aktører som kan bidra til 
 å skape arenaer for sunn utvikling av unge idrettsutøvere. Heve kompetansen om 
 kosthold og idrett blant utøvere og trenere, samt forebygge spiseforstyrrelser i 
 idretten. 
 
 
Antidopingarbeid: 
Mål:  Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et 

tydelig standpunkt mot doping. 
Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping i alle ledd i organisasjonen, samt sikre at 

utøvere, ledere og klubber gjennomfører kompetansehevende tiltak for å sikre et 
nødvendig kunnskapsnivå.  
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4. Anlegg 

  

Hovedmål 2018-22:  
 
I løpet av perioden skal teknisk standard og infrastruktur på skiskytteranlegg i Norge heves.  
Utvikle anlegg i by-nære strøk. 
 
 
Internasjonale anlegg 
Mål:   I Norge skal det være ett nasjonalanlegg for skiskyting, Holmenkollen. 
   Minst to anlegg skal tilfredsstille kravene til B-lisens fra IBU. 
Strategi: Vi skal følge tett utviklingen av internasjonale og nasjonale ski- og skiskytteranlegg. 
 
 
Nasjonale anlegg 
Mål:  Innen 2022 skal minst 25 anlegg ha nasjonal C-lisens for å kunne       
  arrangere nasjonale arrangement 
Strategi: Anlegg må søke om å få tildelt C-lisens, samt delta i prosjektet om en  
  standard arena og løypekart for alle nasjonale C-lisens anlegg.  
   
 
Etablering av nye / oppgraderte anlegg 
Mål:   Innen 2022 skal det bygges / oppgraderes minst 10 anlegg. Anlegg i   
  by-nære strøk, rulleskianlegg og mindre anlegg skal prioriteres.  
Strategi: Det skal være to-tre sentrale anleggsrådgivere som NSSF fordeler oppdragene på.  
 
 
Anleggsveileder skytebane 
Mål: Lage en anleggsveileder for skytebane og herunder sette fokus på bærekraftig 

miljøprofil på våre anlegg med spesielt fokus på oppsamling av bly. 
Strategi: Inngå et samarbeid Klima og Miljødepartementet, Det Frivillige Skyttervesen, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Skytterforbund om dette prosjektet.  
 
Snø 
Mål:                NSSF skal ha kunnskap om snø for å sikre god gjennomføring av  
   treninger og konkurranser. 
Strategi:          NSSF skal være aktiv i å søke kunnskap og delta i forum og prosjekter  
                       som ser på løsninger for lagring, produksjon og konservering av snø   
  gjennom deltakelse i, og oppfølging av Snow for the Future og andre   
  prosjekter. 
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5. Arrangement 
 
Hovedmål 2018-22:  
 
NSSF skal heve arrangørkompetansen på alle nivå for å sikre gode sportslige og attraktive 
arrangement. 
 
 
Internasjonale arrangement 
Mål:   NSSF skal være ledende på å utvikle arrangement på et høyt 

internasjonalt nivå. 
 
 
World Cup 
Strategi: NSSF profesjonaliserer World Cup i Holmenkollen ved at ett arrangørselskap står 

ansvarlig for planlegging og gjennomføring. 
 
 
IBU Cup / IBU Junior Cup / EM / Junior-VM 
Strategi: NSSF søker samarbeid med arrangører som holder et meget høyt nivå på 

planlegging og gjennomføring av arrangement.  
 
 

Nasjonale arrangement  
Mål:  NSSF skal ha gode sportslige arrangement på et godt teknisk nivå.  
Strategi: Gjennom årlige arrangørkonferanser og kurs skal vi heve kompetansen på 

arrangementsgjennomføringen.  
Vi skal være proaktive på å utvikle våre nasjonale arrangement, og vurdere nye 
arrangementsprosjekter i norsk idrett. 

 
  
Lokale/regionale arrangement 
Mål:  Gi et godt renntilbud til de yngste medlemmene gjennom flere lokale/regionale 

arrangement.  
Strategi: Motivere små klubber til å arrangere flere renn, også i ukedagene og ved å øke 

arrangørkompetansen ut i organisasjonen. 
 
Laser og sommerkonkurranser 
Mål: Mer synlighet og enklere rekruttering 
Strategi: Utrede mulighetene for bruk av laser og luftvåpen for både rekruttering og bynære 

konkurranser og aktiviteter. 
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6. Marked, kommunikasjon og økonomi 

 
Hovedmål 2018-22:  
 
Norges Skiskytterforbund skal være norsk idretts mest attraktive samarbeidspartner for 
nasjonalt og internasjonalt næringsliv og nasjonale mediehus. 
 
Hovedmål fram til 2022: 
Norges Skiskytterforbund skal være Norges mest populære idrett, og blant norsk næringslivs mest 
attraktive samarbeidspartnere.  
  
For å oppnå dette skal vi ta tre strategiske grep: 

1. Opprettholde et svært godt omdømme gjennom god historiefortelling basert på tydelige 
verdier, som vil øke vår attraktivitet overfor eksisterende og potensielle partnere.  

2. Være «best i klassen» på innovativ aktivering som bidrar til å nå partnernes 
forretningsmessige mål. Gjennom kontinuerlig fokus på relasjonsbygging på tvers av hele 
forbundet, skaper vi tette bånd mellom oss og partnerne.  

3. Bygge sterke utøverprofiler som byr på seg selv, inspirerer og er positive ambassadører for 
idretten. Dette vil gi oss mer synlighet på tvers av kanaler. 

 
Økonomi:  
Mål:  NSSF skal ha en sunn økonomi preget av nøkternhet, stabile og forutsigbare 

inntekter, god kostnadskontroll og solid egenkapital. 
Strategi: Målrettet jobbing med langsiktige samarbeidspartnere, egne arrangement og 

politiske beslutningstakere, samt sørge for en optimalisering av 
toppidrettssatsningen for å sikre forutsigbarhet i inntekts- og kostnadsnivå.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2018  Hovedsaksdokument  

- 28 - 
 

7. Samfunnsansvar og samhandling 
 

Hovedmål 2018-22:  
 
NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, 
gjennom styrking av kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid og aktiv deltakelse. 
 
Antidopingarbeid: 
Mål:  Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ta et 

tydelig standpunkt mot doping. 
Strategi: Innta et tydelig standpunkt mot doping og være pådrivere i det internasjonale 

arbeidet for et konsekvent og forpliktende system for håndtering av dopingsaker.  
Sikre at aktive og ledere i alle organisasjonsledd gjennomfører kompetansehevende 
tiltak for å sikre et nødvendig kunnskapsnivå. 

 
 
Organisasjon og etikk:  
Mål:  NSSF skal implementere sitt verdi- og etikkarbeid overfor alle ledd i organisasjonen, 

og skal jobbe for å få alle med. 
Strategi: Aktiv bruk av etiske veiledere og verdiskapende prosjekter. 

Økt fokus på organisasjonsutvikling og prosjekter for klubber og kretser på områder 
som kostnadsreduserende tiltak for utøvere og foreldre. 

 
 
Politikk og (inter)nasjonal samhandling: 
Mål: NSSF skal arbeide for at (skiskytter)idretten skal være åpen, inkluderende og 

verdiskapende nasjonalt og internasjonalt. 
Strategi: Delta aktivt på den idrettspolitiske arenaen nasjonalt og internasjonalt, gjennom 

delaktighet i utvalg og komiteer. 
  NSSF sentralt er ansvarlige for en åpen og effektiv kommunikasjon med øvrige 

organisasjonsledd. 
 
 
Likestilling i skiskyting 
Mål: Vi skal styrke kjønnsbalansen blant trenere og ledere i norsk skiskyting. 
Strategi: Vi skal arbeide aktivt med å engasjere og øke andel kvinnelige trenere og ledere i 

organisasjonen. 
 Vi skal arbeide aktivt for en trygg skiskytteridrett for utøvere, trenere, ledere og 

ansatte.  
 En trygg idrett forutsetter likestilling. 
 
 
Miljø og Klima 
Mål:  NSSF skal redusere sitt miljø-(og klima) fotavtrykk gjennom et kontinuerlig 

miljøforbedringsarbeid. 
Strategi: Vi skal øke vår egen miljøkompetanse og sammen med våre samarbeidspartnere 

sette miljø på dagsorden ved gjennomføring av arrangement og utøvelse av vår 
idrett. 
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Revidert økonomisk prognose NSSF 2018-2022 
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Vedlegg 2: Årsrapport 2018/19 og 2019/20 (egne vedlegg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norges Skiskytterforbunds ting 2018  Hovedsaksdokument  

- 31 - 
 

Vedlegg 3: Utkast til ny lov – Norges Skiskytterforbund 
 
 
LOV FOR NORGES SKISKYTTERFORBUND 
 
Stiftet 10. desember 1983 
Sist endret 26. august 2020. 
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Norges Skiskytterforbunds formål er å fremme skiskytteridretten i Norge, og representere 

idretten internasjonalt. 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Norges Skiskytterforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 

skiskytteridretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Særforbundet kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner. 

 
(2)  Norges Skiskytterforbund er medlem av NIF og det internasjonale skiskytterforbundet 

(IBU), og skal overholde deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges 
Skiskytterforbund uavhengig av hva som måtte stå i Norges Skiskytterforbunds egen lov. 

 
(3)  Opptak av nye idretter samt endring av Norges Skiskytterforbunds navn, må godkjennes av 

Idrettsstyret. 
 
§ 3  Oppgaver og myndighet  
 
(1)  Norges Skiskytterforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik 

at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og 
internasjonal idrett stiller.  

 
(2)  Norges Skiskytterforbund er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. 

Norges Skiskytterforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med 
faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med 
følgende unntak:  
a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener, 
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i). Dette er ikke til hinder 

for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner, 
d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j). 

 
(3)  Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt 

kontroll av Norges Skiskytterforbund.  
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§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 
 
(1)  Idrettslag som organiserer skiskytteridretten og er medlem av NIF, kan søke om å bli 

medlem i særforbundet.   
 
(2)  Søknad om medlemskap sendes Norges Skiskytterforbund via idrettskretsen. Utmelding 

skjer på samme måte.  
 
(3) Norges Skiskytterforbund kan fastsette kontingent og avgifter. 
 
(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av Norges Skiskytterforbunds ting medfører tap av 

møterett, stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget.  
 
(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i Norges Skiskytterforbund dersom laget 

skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller Norges Skiskytterforbunds 
regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.  

 
II. TILLITSVALGTE  

§ 5 Kjønnsfordeling  

(1)  Norges Skiskytterforbund skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til 
styrer, komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, 
råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal 
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 
komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal 
antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller 
bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det 
foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge Norges Skiskytterforbund å oppfylle bestemmelsen, herunder å 
innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen 
for et valg/oppnevning. 
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§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 
a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 

%, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.  

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 
organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og 
kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

 (4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 
oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning.  

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Norges 
Skiskytterforbund 

(1)  En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som 
overstiger 1 G i løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen 
særforbundet eller NIF. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av et 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse 
eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet 
mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsleddet representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 
valg/oppnevning. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 
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§ 8  Inhabilitet  

(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Norges Skiskytterforbund er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 a)  når vedkommende selv er part i saken, 
 b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller  

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer  

med en part, 
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i  

et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
Norges Skiskytterforbund.  

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 
til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til 
avgjørelse.  

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i Norges Skiskytterforbund er vedtaksføre når et flertall av 
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 
medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.  
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(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Norges 
Skiskytterforbunds medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer 
noe annet i den enkelte sak. 

 

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet.  

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett 
og regnskap.  

 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Norges Skiskytterforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap 

som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en 
tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Norges 
Skiskytterforbund har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne. 

 
(2)  Norges Skiskytterforbund skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for 

regnskap og revisjon selv om det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.  
 
(3)  Bankkonti skal være knyttet til Norges Skiskytterforbund, og skal disponeres av minimum 

to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to 
personer i fellesskap. 

 
(4)  Norges Skiskytterforbund skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12 Budsjett  

(1)  På Norges Skiskytterforbunds ting skal det vedtas et budsjett som inneholder alle 
hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 
spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
 
 
 
 
§ 13  Utlån og garanti 

Norges Skiskytterforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien 
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 
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skal opplyses i note til årsoppgjøret. Norges Skiskytterforbund kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra Norges Skiskytterforbund og beslutning fra Idrettsstyret. 

 
 
IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 
§ 14  Særforbundstinget 
 
(1)  Norges Skiskytterforbunds høyeste myndighet er skiskyttertinget som avholdes innen 

utgangen av juni annet hvert år. 
 
(2)  Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har 

representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles 
på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag til skiskyttertinget må være gjort tilgjengelig 
senest to uker før tinget. 

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles.  

 
(4)  Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5)  På skiskyttertinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved godkjenning av 
saklisten. 

 
§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1)  Forslagsrett til skiskyttertinget: 
a)  Norges Skiskytterforbunds styre. 
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 
c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på skiskyttertinget:  
a) Norges Skiskytterforbunds styre. 
b) En representant fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum 6 

måneder før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. 
Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst en måned før tinget 
avholdes.  

c) Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen 
forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem. 

  
 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 

oppnevnt av styret.  
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Norges Skiskytterforbunds styre fastsetter hvor stor del av representantenes 
reiseutgifter som skal dekkes av Norges Skiskytterforbund.  
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Kontrollutvalgets medlemmer. 
b) Valgkomiteens medlemmer. 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 
 

(4) Møterett og talerett på skiskyttertinget:  
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b)  Norges Skiskytterforbunds generalsekretær. 
c)  Representant fra NIF.  

(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 
representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et 
idrettslag som er medlem i Norges Skiskytterforbund i minst én måned og ha gjort opp sine 
økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

(6)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Norges Skiskytterforbund: 
medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger 
sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på skiskyttertinget som representant for et 
annet organisasjonsledd. 

 
§ 16  Ledelse av særforbundstinget 
 
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
valgt/oppnevnt representant.  
  
§ 17  Skiskyttertingets oppgaver 
 
Skiskyttertinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for Norges Skiskytterforbund, herunder beretninger fra 

tingvalgte organer. 
9. Behandle Norges Skiskytterforbunds regnskap i revidert stand, styrets økonomiske 

beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
13. Engasjere revisor til å revidere Norges Skiskytterforbunds regnskap. 
14. Foreta følgende valg: 
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a) Norges Skiskytterforbunds styre med president og visepresident organisasjon og 
visepresident sport, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. 

b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer (leder og 2 medlemmer) og 1 varamedlem. 
c) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
d) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Norges 

Skiskytterforbund er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
 
President, visepresident organisasjon og visepresident sport velges enkeltvis. De øvrige medlemmer 
til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølge i forhold til stemmetall. 

Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
 
Skiskytterstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, visepresident 
sport, og to styremedlemmer velges på samme ting.  
 
Varamedlemmer velges for to år. 
 
Øvrige valg under §17 pkt. 14 bokstav b til e, har valgperiode på to år. 
 
 
§ 18 Stemmegivning på skiskyttertinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 
ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 
etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 19  Ekstraordinært skiskytterting 
 
(1)  Ekstraordinært skiskytterting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter: 
 

a) Vedtak av Norges Skiskytterforbunds styre eller skiskyttertinget. 
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b) Vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget. 
c) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte ¼ 

av de stemmeberettigede representanter.   

(2)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 
tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3)  Et ekstraordinært skiskytterting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter.  

 
(4)  Et ekstraordinært skiskytterting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære skiskyttertinget.  
 
(5)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
 
§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til 
Norges Skiskytterforbunds størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må 
fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.  

 

§ 21  Norges Skiskytterforbunds styre 
 
(1) Norges Skiskytterforbund ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste 

myndighet mellom tingene.  
 
(2) Styret skal: 

a) Iverksette skiskyttertingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå Norges Skiskytterforbunds daglige administrasjon, representere dette utad og 

utøve dens faglige myndighet. 
c) Påse at Norges Skiskytterforbunds midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 

samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, 
og sørge for at Norges Skiskytterforbund har en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner 

påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
f) Etter nærmere fastsatte retningslinjer, skaffe arrangører til nasjonale og 

internasjonale mesterskap og andre arrangementet forbundet kan få ansvar for. 
g) Foran hver sesong vedta hovedterminliste. 
h) Vedta regler og retningslinjer. 
i) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom skiskyttertinget ikke har valgt 

representanter. 
 
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer 

forlanger det. 
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§ 22  Kontrollutvalg 
 
(1)   Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at Norges Skiskytterforbunds virksomhet drives i samsvar med Norges 
Skiskytterforbunds og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at Norges Skiskytterforbund har forsvarlig forvaltning og    
      økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,           
      bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en 
           uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget,  
ha minst et årlig møte med revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de 
revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

e)         Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 
 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 
 

§ 23     Valgkomité  
 
Valgkomiteen velges på skiskyttertinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 
vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell 
for vervet.  
 
 
§ 24     Sanksjonsutvalg  
 

Utvalget skal:  
a) Behandle innkomne saker om overtredelse av nasjonalt konkurransereglement.  
b) Være ankeinstans for juryavgjørelser ved nasjonale konkurranser. 

 
 
§ 25  Konkurranseregler m.v.  
 

a) IBUs konkurranseregler og materialkatalog, skal gjelde for konkurranser arrangert av 
NSSF eller lag / krets som er tilsluttet Norges Skiskytterforbund.  

b) Styret vedtar et nasjonalt regelverk som bestemmer endringer eller tillegg i forhold til 
IBUs regler.  

c) Med hensyn til lovlig reklame gjelder NIFs markedsbestemmelser og de vedtak som 
styret i IBU vedtar før hver sesong og som inntas i IBUs terminliste. Styret vedtar, for 
nasjonale renn, nødvendig tilpasninger i forhold til IBUs regler.  

d) Styret vedtar klassesettingsregler, overgangsregler og sikkerhetsbestemmelser utover 
det som følger av norsk lov og forskrift.  

e) Styret vedtar retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap, Norges cup, 
Hovedlandsrenn og Landsdelsmesterskap.  
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 26  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 
 
(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk.  
(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 
 
§ 27  Avtaler og samarbeid mellom Norges Skiskytterforbund og næringslivet 
 
Avtaler og samarbeid mellom Norges Skiskytterforbund og næringslivet reguleres i NIFs lov 
kapittel 13. 
 
§ 28  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14, samt i NSSFs 
markedsbestemmelser. 
 
 
§ 29  Lovendring 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.  
  

(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skiskytterting etter å 
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar 
lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom Norges 
Skiskytterforbunds regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret kan, 
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk.  

 
(3)  Endringer i §§ 29 og 30 kan ikke vedtas av Norges Skiskytterforbund selv med mindre 

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 30  Oppløsning – sammenslutning – utmelding  

(1)  Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til 
Idrettsstyret og anses utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. 

(2)  Forslag om oppløsning av Norges Skiskytterforbund må først behandles på ordinært ting. 
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært ting som 
avholdes tidligst tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas 
med 2/3 flertall.  

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 
Norges Skiskytterforbunds medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. 
Ved oppløsning, eller annet opphør, tilfaller Norges Skiskytterforbunds overskytende midler 
etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.  
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(4)  Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i 
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall på tinget.  

 
 


