
NORGES SKISKYTTERFORBUND 
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no  
 
 
STYREMØTE NR. 29, 2018 – 2020 
26. august 2020 
Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen     Oslo, 26. august – M.D 
  

 
PROTOKOLL 

 
Til stede: Arne Horten, Tore Rynning-Nielsen, Håkon Engstu, Marie Hov, 

Lisbeth Gederaas, Bjørn Tore Årevik, Gjermund Hol 
 
Ikke tilstede: Bjørn Jonsson 
 
Fra administrasjonen: Morten Aa Djupvik, Stig Flatebø. 

Per Arne Botnan (S-138 og O-129) 
O-128 Emilie Nordskar og Knut Folkestad 

 O-133 Tore Bøygard og Christian Gedde-Dahl 
 
SAKER TIL BEHANDLING  

132 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28 2018-20 
133 Regnskapsrapport per juli 2020 med prognose 
134 Endring av Norges skiskytterforbunds lov 
135 Øvelser Forsvarssjefens premie 2020/2021 og Generalinspektøren for Heimevernets   

premie 2020/2021 
136 Øvelser Kongepokal 2019/2020 
137 Øvelser Kongepokal 2020/2021 
138 Uttakskriterier representasjon 20/21 og representasjon landslag 2021/2022 
139 Endring av dato for Bama Bjerke 

 
ORIENTERINGSSAKER 

128 Status Marked og Kommunikasjon v/Emilie Nordskar og Knut Folkestad 
129 Status sport v/Per Arne Botnan 
130 Status administrasjon v/Morten Djupvik 
131 Rapport fra TK v/Bjørn Tore Årevik 
132 Rapport fra UK v/Lisbeth Gederaas 
133 Siste nytt fra IBU v/Tore Bøygard 

 
DISKUSJONSSAKER 

1 Tingforberedelser 
2 Terminliste 2020/2021 - hva gjør vi om det blir endringer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VEDTAKSSAKER 

Sak 132 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27 og 28 2018-20 

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 27 og 28 godkjennes.  
 
 

Sak 133 Regnskapsrapport pr juli 2020 med prognose 

Prognosen viser et forventet overskudd på ca. 850 000 NOK, som er en betydelig forbedring siden 
mai. Dette skyldes i all hovedsak positiv avklaring rundt det avlyste arrangementet World Cup 
Holmenkollen 2020. 
 

Vedtak:  Styret tar framlagt regnskapsrapport med prognose til etterretning 
 

Sak 134 Endring av Norges Skiskytterforbunds lov 

Norges Idrettsforbund vedtok på sitt Ting i 2019 en rekke lovendringer. Flere av disse endringene 
har også betydning for særforbundenes lover. Det er derfor blitt utarbeidet en lov norm for 
særforbund, med oppdateringer av dagens lovtekst og formuleringer. Basert på denne lov normen, 
har administrasjonen utarbeidet en oppdatert versjon av Norges Skiskytterforbunds lov. 
 
Den nye lov normen tillater at loven kan godkjennes og implementeres gjennom et styrevedtak, og 
ikke lenger som et tingvedtak. 

 
Vedtak: Styret vedtar Norges Skiskytterforbunds nye lov.  
 

Generalsekretær får i oppgava å gjøre endringene i ny lov kjent hos 
forbundets organisasjonsledd.      

 

Sak 135 Øvelser Forsvarssjefens premie 2020/2021 og 
Generalinspektøren for Heimevernets premie 2020/2021 

Forsvarssjefens pokal deles ut på en individuell herreøvelse hvert år under NM Senior og 
Generalinspektørens for Heimevernets premie deles ut på en individuell kvinneøvelse hvert år 
under NM Senior.  
 
Premiene har tradisjonelt blitt delt ut på en av de andre individuelle øvelsene på NM Senior enn 
hvor Kongepokalen blir tildelt. 
 
 

 
Vedtak:  Styret vedtar at Forsvarssjefens premie og Generalinspektøren for 

Heimevernets premie sesongen 2020/2021 settes opp i øvelsen 
normal. 

 
Styret vedtar også at Forsvarssjefens premie og Generalinspektøren 
for Heimevernets premie sesongen 2019/20 ikke deles ut grunnet at 
NM ble avlyst. 

 



 

Sak 136 Øvelser Kongepokal 2019/2020  

NM 2020 i Vik ble avlyst pga. Korona, der skulle det ha vært delt ut Kongepokal på øvelsen 
fellesstart. Kongepokaler følger kalenderår, ikke sesonger. 
                 
Det er H.M.Kongens forutsetning at Kongepokalen ikke kan stå over til neste år. Den må derfor, i 
de tilfeller hvor den ikke er utdelt i det kalenderår den er bevilget, gis tilbake til NIF. 

 
Vedtak: Styret vedtar at Kongepokalene for kalenderåret 2020 settes opp i 

øvelsen sprint under NM Rulleskiskyting 2020. 

 

Sak 137 Øvelser Kongepokal 2020/2021  

NM 2021 inngår som en del av NM VEKA 2021 i Trondheim, hvor alle øvelser blir TV-sendt direkte 
på NRK. 
  
Tildeling av Kongepokal har blitt foreslått i henhold til historisk rullering. Forrige sesong var den 
foreslått satt opp i øvelsen Fellesstart under NM i Vik. Dette mesterskapet ble avlyst og 
kongepokalen ble endret til Sprint under NM Rulleskiskyting. Det er derfor naturlig at den for 2021 
setter opp i øvelsen Fellesstart. 
 

Vedtak: Styret vedtar at Kongepokalene for NM senior kvinner og menn for 
kalenderåret 2021 settes opp i øvelsen fellesstart. 

 

Sak 138 Uttakskriterier representasjon 2020/2021 og representasjon 
landslag 2021/2022  

Vedlagt følger dokumenter med uttakskriterier for representasjon sesongen 2020/21 og 
uttakskriterier forbundslag 2021/22. Kriteriene følger stort sett samme mal som tidligere 
sesonger. 
 
På grunn av usikkerhet knyttet til gjennomføring av sesong, må det tas forbehold om 
endringer. 

 
Vedtak: Styret vedtar fremlagte uttakskriterier for representasjon for sesongen 

2020/2021. Det tas samtidig forbehold om at terminliste og retningslinjer kan 
endres fra IBU sin side, som en konsekvens av Covid-19. Dette kan få følger 
for hvorvidt uttakskriteriene kan følges som oppsatt. Administrasjon og 
sportslige ledelse får i så tilfelle fullmakt til å gjøre uttak basert på gjeldende 
retningslinjer. 

 
Styret forventer en gjensidig god dialog mellom trenere og aktuelle løpere 
utenfor landslag, samt deres trenere. 

 
Uttak av forbundslag sesongen 2021/2022 gjøres med forbehold om NSSF 
økonomiske situasjon. 

 
 



Sak 139 Endring av dato for Bama Bjerke   

Arrangør Bjerke IL har ytret ønske om å endre arrangementsdato i 2021 for å unngå kollisjon med 
vinterferie på opprinnelig oppsatt dato. Arrangør var dessverre ikke klar over plasseringen av 
denne ferien når de ble forespurt den opprinnelige datoen. 
 
Nytt forslag til dato er 13-14 mars 2021, dette blir da parallelt med NM for junior og ungdom og vil 
fungere bedre for Bjerke IL totalt sett. 

 
Vedtak: Styret vedtar at Bama Skiskytterfestival Bjerke terminfestes 13-14 mars 2021 

 
 
 
Merknadsfrist: 28. august 2020  
 
 
 
Videre møteplan 2020:  
Dato    Sted                 Møte       
29.9.2020 kl. 20-22            Teams           Styremøte 30 
 
 
 
 
 
Arne Horten                       Lisbeth Gederaas                  Gjermund Hol 
President                                                Visepresident organisasjon                           Visepresident sport                

                            
          
 
Tore Rynning-Nielsen        Bjørn Tore Årevik                   Bjørn Jonsson  
Styremedlem                  Styremedlem           Styremedlem 

 
 
 
Marie Hov   Håkon Engstu       Morten Aa Djupvik 
Styremedlem   Varamedlem         Generalsekretær 


