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1 Innledning 
 

Handlingsplan for HSSK skal konkretisere de aktivitetene som kretsen planlegger for 

kommende sesong, og skal gi de som administrerer aktivitetene en oversikt over hva 

som skal gjennomføres til hvilke tider på året. I tillegg til handlingsplanen kan det 

komme andre aktiviteter som styret bestemmer. Handlingsplanen skal ha som 

overordnet mål å gi utøvere en oversikt over aktiviteter gjennom året som fremmer 

utøvere med foreldre sin interesse og motivasjon for å delta på kretsens aktiviteter. 

Utøveren sine interesser skal prioriteres foran andre forhold der dette er mulig.  

Det er helt grunnleggende at HSSK prioriterer rekruttering for å styrke aktivitet på 

alle plan i kretsen. Rekruttering skal derfor prioriteres høyt i utforming av 

handlingsplan.  
 

2 Ansvar for gjennomføring 
Det er kretsens leder som har det overordnede ansvaret for gjennomføring av 

handlingsplan, men aktivitetene skal fordeles på kretsstyrets medlemmer. 

Utdanningsansvarlig kretsutvikler (heretter kalt UK-utvikler) har gjennom avtale med 

HSSK ansvar for å utføre aktiviteter spesifisert i arbeidsavtale, og har dermed 

ansvar for gjennomføring av mange aktiviteter.  

 

3 Samspill mellom krets og klubber 
Hedmark skiskytterkrets skal sørge for samarbeid mellom krets og klubber, og 

klubbene imellom. Dette for å oppnå mest mulig effektivt arbeid for skiskyting som 

idrett. Samarbeid skal være førende for alle aktiviteter der dette er mulig, og krever 

også at de enkelte klubber engasjerer seg i arbeidet i kretsen. Sesongstartmøte som 

skal arrangeres av kretsen hvert år er ment å bidra til samarbeid som beskrevet 

over.  

 

4 Månedsplan 
Kretsstyret setter i samarbeid med UK-utvikler opp månedsplan for kretsens arbeid 

gjennom sesongen der så mye som mulig tidfestes. Terminliste for kretsrenn og for 

nasjonale renn legges inn i månedsplan. 
 

 

5 Aktiviteter 
 

5.1 Sesongstartmøte 
Sesongstart-møte avvikles etter planen i månedsskifte august/september. I 

sesongstartmøte plikter alle aktive klubber å delta med minimum 2 representanter 

fra sitt styre. I sesongstartmøte gjennomgås og besluttes: 

• Plan for rekruttering og gjennomføring av skiskytterskoler i de enkelte klubber.  

• Ønsker og behov fra de enkelte klubber i forhold til rekruttering og andre 

forhold.  
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• Muligheter for markedsføring av skiskyting i kretsen og i de enkelte klubber.  

• Hva man kan samarbeide om mellom klubber. 

• Datoer for krets-samlinger. 

• Datoer for kretsrenn. 

• Aktuelle kurs som skal være del av handlingsplan. 

• Ønsker og behov for trenerforum. 

• De enkelte klubbers ansvar i forhold til kretsen.  

• Andre forhold som er aktuelle for kretsens helhet.  

 

 

6 Samlinger: 
Følgende plan er satt opp for kretsens samlinger for sesongen: 

• Samling barmark høst, rundt høstferien. Dato fastsettes i sesongstartmøte 

• Samling på snø i Trysil, knyttet til første kretsrenn. Dato fastsettes i sesongstartmøte 

• Youngstarsamlinger: 
o 4.-6. september Lillehammer 
o 2.- 4. oktober, Os i Østerdalen 
o 30.-22. november, Dombås 

• Jentesamling, helst før sesongstart 

• Trenersamling/felles trenermøte. UK- utvikler støtter her. 
 
Trenere i kretsens klubber kan også forespørres om å bistå som trenere på 
kretssamling.   

 

 

7 Kretsrenn 
 

7.1 Plan for kretsrenn i de enkelte klubber 
• Trysil: 1 renn, sesongens første kretsrenn på snø, før jul.  

• Hernes/Åsnes: 2 renn 

• Mjøsski: 2 renn 

• Stor Elvdal: 2 renn 
Datoer for kretsrenn og samlinger besluttes i sesongstart-møte. UK- utvikler bidrar til å sette 

opp forslag. 

 

I tillegg kan det være aktuelt for kretsen å arrangere kretsrenn på barmark.  

 

 

7.2 Prioritering av kretsrenn i forhold til andre aktiviteter 
Kretsutvikler setter opp forslag til datoer/ledige helger, der viktige renn som HL, ØM, 
Kvalfoss-sprint og Bama renn prioriteres slik at det ikke kolliderer med kretsens renn. Om 
mulig forsøker man også å unngå helger med nasjonale renn, slik at utøvere fra junior- og 
seniorklassen også kan delta i kretsens renn. Helger for samlinger i kretsen klubber, og 
nasjonale samlinger og renn i langrenn vurderes. Der det ikke er mulig å unngå kollisjon 
med langrenns-aktiviteter, anmodes klubbene om å prioritere kretsens aktiviteter først.  
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7.3 Samarbeid mellom klubber for å avvikle kretsrenn 
HSSK legger stor vekt på at kretsens klubber skal samarbeide for å avvikle kretsrenn og 
andre kretsaktiviteter der dette er nødvendig for å sikre gjennomføring. Slikt samarbeid kan 
også medføre at renn flyttes fra stadion med dårlige snøforhold, til stadion med gode 
snøforhold. Overordnet ansvar for slik samordning legges på rennleder i samarbeid med TD 
for det enkelte renn. Rennleder avklarer med leder av HSSK.  
Ved samarbeid om avvikling av kretsrenn skal det utarbeides en avtale om økonomi mellom 
klubbene før rennet starter.  
 
 

8 Kurs – foredrag 
 

8.1 Aktuelle kurs for HSSK 2019-2020 er:  
Det er et mål at HSSK skal avvikle 4 kurs i kommende sesong. Mulige kurs er: 

• TD-1 kurs: Se i sammenheng med Nord-Østerdal eller Oppland? 

• TD2-kurs i samarbeid/ledelse av NSSF 

• Trener 1 kurs, skyte-del og fysisk del.  

• Trener 2 kurs, skyte-del og fysisk del 

• Foreldrekurs 

• Tidtakerkurs 

• Smørekurs 

Endelig kurs-sammensetning avklares i sesongstartmøte.  
 

8.2 Aktuelle foredrag  
Det er et mål at det skal avvikles minimum 1 foredrag på en kretssamling. 

• AlleMed (Tiltak mot idrettens økonomiske barrierer) 

• Temakveld fra NIF / Idrettskretsen (Seksuell trakassering og overgrep) 

• Sunn Idrett 

• MOT-foredrag 

• Temaforedrag Utviklingstrappa 

• Temakveld barne- og ungdomsidrett 

Endelig oppsett for foredrag avklares i sesongstartmøte.  
 

8.3 Samarbeid mellom kretser for å avvikle kurs/foredrag 
Der det er nødvendig for å sikre nok antall deltagere for gjennomføring av kurs og foredrag 
kan det være aktuelt å samarbeide med nabokretser. En må da huske på at det vil være 
fordelaktig å gjennomføre kurs/foredrag i HSSK, da dette gir økonomisk uttelling for kretsen 
via årsrapportering og tilhørende tilskudd fra NSSF.  
 

8.4 Rekruttering 
HSSK er i en situasjon der kretsens aktivitet for framtida er svært avhengig av rekruttering 
for å få flere utøvere, og et foreldre-korps som kan rekrutteres inn i ulike roller for å 
administrere aktivitetene på klubb og krets-nivå. Rekruttering skal derfor prioriteres høyt i 
alle sammenhenger.  
 

8.5 Brosjyre «Velkommen til å prøve skiskyting» - Åpen trening 
Brosjyren skal ferdigstilles før 10. august, og det er et mål at alle skolebarn i de aktive 

klubbenes nedslagsområde skal få tilgang til, og dele ut denne brosjyren til alle skolebarn i 

alderen 10-14 år.  
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Den enkelte klubb må tilrettelegge slik at det kan tilbys åpne treninger der potensielle 

utøvere kan bli kjent med idretten og menneskene i de enkelte klubbene.  

 

8.6 Skiskytterskole 
Målet må være at alle aktive klubber arrangerer skiskytterskole kommende sesong. Målet 
bør være at minimum 30 nye skiskyttere blir med på skiskytterskole kommende sesong. 
Skiskytterskolen er aktuelt for disse klubbene: 

• Trysil 

• Hernes 

• Åsnes 

• Stor-Elvdal 

• Mjøsski 
 
 

9 Rent idrettslag 
Alle aktive klubber som ikke er sertifisert i denne ordningen jobber videre med sertifisering. 
 
 

10 Klubbesøk 
UK-utvikler gjennomfører klubbesøk hos hver enkelt klubb i starten på sesongen. UK-utvikler 
kommer for å se på klubbens apparat for rekruttering og gjennomføring av treninger og renn. 
Målet med klubbesøkene er å avdekke behov for hjelp til rekruttering, behov for utdanning 
og behov for bistand på andre områder, samt å styrke bånd mellom krets og klubb.  
 
 

11 Samling for kretsledere arrangert av NSSF 
Gjennomføres i sammenheng med sesongstart på Sjusjøen. HSSK skal være representert 
med en person fra styret, eller UK-utvikler. 
 
 

12 Årsting NSSF 
Gjennomføres normalt på vårparten. HSSK skal være representert med en person fra styret, 
fortrinnsvis leder, nestleder eller UK-utvikler 
 

13 Årsting Innlandet idrettskrets 
HSSK skal være representert med en person fra styret, fortrinnsvis leder, nestleder, eller 
UK-utvikler 
 
 

14 Revitalisering av ikke aktive klubber 
Løten/Nordbygda, Rena IL og Sjusjøen har ikke hatt aktivitet i form av rekruttering/trening i 
lengre tid. UK-utvikler tar kontakt med disse klubbene og inviterer til møte for å se på 
muligheter for å gjenoppstarte aktivitet.  
Det bør også tas kontakt med idrettsmiljøet i Stange kommune, samt leder av Stange-
Romedal Almenning for å se på muligheter for et nærmiljøanlegg i Stange/Hamar.  
Sørskogbygda IL har hatt aktivitet til det siste, men har nå ingen aktive utøvere. UK-utvikler 
tar kontakt for å se på muligheter for å gjenoppta aktivitet.  


