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Hovedoppgaver
• Organisasjon og administrasjon
• Det sportslige, herunder topp- og breddeidrett
• Rekruttering
• Utdanning
• Økonomi
Organisasjon
Nord Østerdal skiskytterkrets dekker klubbene Dombås, Folldal, Alvdal, Tynset, Vingelen,
Røros, Kvikne, Os og Øversjødalen.
Skiskytterkretsen skal til enhver tid fungere effektivt og rasjonelt i henhold til de mål og krav
som settes i skiskyttervirksomheten.
Kretsen skal til enhver tid ha en god kommunikasjon med lagene, herunder avholde minst to
lagledermøter i løpet av året.
Kretsen skal innen 1. november på kretsens hjemmeside: www.minkrets.no gi informasjon
om arrangement til kretsens aktive løpere.

Skiskytterkretsens styre skal være bindeledd mellom lag på den ene siden og
idrettskrets/forbund på den andre siden.
Kretsens styre velges på kretstinget og er kretsens høyeste myndighet mellom tingene.

Sportslig målsetting
•
•
•
•
•
•
•

Kretsens målsetting er å følge utviklingstrappa til forbundet. Kretsen skal holde seg
oppdatert på kursvirksomhet til idrettskrets/forbund.
Alle klubber i NØSSK skal gjennomføre Rent idrettslag.
Kretsen skal holde lagene informert om det som skjer lokalt og sentralt i skiskyting.
Kretsen skal bidra til at kvaliteten på skiskytterarrangementer blir best mulig.
Kretsen skal ha som mål å ta medaljer i HL og NM.
Kretsen skal ha som mål at utøvere fra kretsen er representert i forbundets grupper.
Konkretiserer de sportslige målene og tilpasse disse til forbundets målbare
sjekkpunkter som benyttes ved kontroll før tildeling av midler.
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Sportslige tiltak
•
•

•
•
•
•
•
•

Kretsen skal ha et samlingstilbud for jenter og gutter (13-16 år)
Kretsen skal bidra til et teamtilbud for alle aktive løpere i klassene junior og senior i
Nord- Østerdal. Teamets foreldre må innen 1.11. hvert år danne et teamstyre for
påfølgende sesong som starter 1. 5. Evt. må kretsens styre oppnevne en administrativ
leder. Denne stillingen vil i så fall bekostes av teamets deltagere.
Kretsen skal sørge for at kretslagene til enhver tid har engasjerte og skolerte trenere.
Kretsen skal stimulere lagene til å videreutvikle løpere og trenere.
Kretsen skal sørge for god PR for sporten, påvirke avisene til å skrive om skiskyting.
Kretsen skal ha en aktivitetsplan som tilfredsstiller både bredde- og toppidrett.
Kretsen skal være med å organisere støtteapparat til NC, HL og NM og eventuelt
andre renn hvor behovet er tilstede.
Hver klubb som er medlem i NØSSK plikter å avvikle 1 kretsrenn hver i løpet av
sesongen.

Rekruttering. Målsetting
Klubber og krets skal sammen:
• Jobbe for å beholde flest mulig løpere, lengst mulig.
• Arbeide aktivt for å få med flere utøvere.
• Sørge for aktive skiskytterlag som dekker alle kommuner i kretsen.
• Bidra med å skape sunne holdninger til utstyr og smøring.

Rekrutteringstiltak
•
•
•
•

Alle lag skal gi et tilbud om skiskytterskoler.
Oppfordre lagene til å lage aktivitetsplan.
Motivere klubbene til å utdanne ledere/trenere spesielt med henblikk på arbeid med
yngre løpere.
Overholde NIFs barneidrettsbestemmelser.

Utdanning. Målsetting.
•
•
•
•
•
•

Kretsen skal sørge for et godt utdanningstilbud for løpere, trenere og tillitsvalgte.
Kretsen skal være behjelpelig med å skaffe lærere til kursvirksomhet.
Kretsen skal være behjelpelig med å søke økonomiske støtte til kurs.
Kretsen skal stimulere flere kvinner til å ta trenerutdanning.
Kretsen skal påse at alle klubbene avholder et årlig sikkerhetskurs.
Kretsen skal påse at sikkerheten blir ivaretatt på samlinger.
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Utdanning. Tiltak
•
•

Kretsen skal satse på å utdanne TD- 2.
Kretsen skal satse på å utdanne ledere.

Økonomi. Målsetting.
•
•
•
•

Kretsen skal bidra til å skaffe midler til kurs og tiltak.
Kretsen skal ha økonomi til å gjennomføre sin virksomhet etter målene i
handlingsplanen.
Kretsen skal ha god budsjettdisiplin.
Kretsens midler bør i størst mulig grad brukes til sportslige aktiviteter.

Økonomi. Tiltak.
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Kretsen dekker startkontigent til stafettlag i HL og NM.
Alle klubber som har løpere på renn t.o.m. seniornivå må stille med lagleder.
Kretsen dekker 50% av kursavgift til Trener 3 kurs.
Deltagere betaler en egenandel pr. samling i klassen 13-16 år.
Kretsen skal jobbe systematisk og målrettet for å skaffe sponsormidler til kretsens
arbeid. Disse sponsormidlene skal benyttes til utdanning av trenere og samlinger i regi
av kretsen.
Forpliktelser overfor kretsens sponsorer/samarbeidspartnere må overholdes.
Hvert lag betaler en årlig kontingent til kretsen fastsatt på kretstinget.
Reiser med egen bil godtgjøres med de satser NSSF til enhver tid bruker hvis man er
representant for kretsen på offentlige møter eller i forbindelse med kontraktfestede
avtaler.
Kretsen dekker bløtkake under HL og NM på de konkurransedagene som det tas
medalje.
Kretsen skal etter sesongavslutning avholde en sosial avslutning for løpere over 12 år
med foreldre/trenere. Disse avslutningene går på rundgang mellom klubbene i følende
rekkefølge: Dombås, Folldal, Alvdal, Tynset, Vingelen, Røros, Kvikne, Os osv.
Team
o Deltager på kretsens team i Nord- Østerdal betaler en treningsavgift fastsatt av
teamstyret.
o Teamets styre må selv ordne med sponsormidler for hver sesong.
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