Hedmark Skiskytterkrets
Møtereferat-Sesongstartmøte 2020

Informasjon
Møte type:

Sesongstartmøte

Møte nr:

[Nøkkelord]

Møte dato / tid:

21.9.2020 kl 18.00-20.30

Sted:

Elverum Rådhus

Referent:

Sara Sundli

Mob.tlf:

90207857

Tilstede:

Klubb:

Bente Bredalen

Åsnes Skiskytterlag/HSSK styret

Sara Sundli

Stor-Elvdal skiklubb/HSSK styret

Anne Dorte Carlson

IL Trysilgutten/HSSK styret

Roger Nystrand

Mjøsski/HSSK styret

Sondre Bollum

Kretsutvikler

Åse Stensrud

Hernes IL

Odin Høie Vollum

Mjøsski

Anders Lindberg

Åsnes Skiskytterlag

May-Linn Holøien Lagmandsveen

Mjøsski

John Olav Sundli

Stor-Elvdal skiklubb

Siv B. Lunde

IL Trysilgutten

Tone Vestues Svingen

IL Trysilgutten

Elisabeth Venberget

Åsnes Skiskytterlag

Vegard Rolfsrud

NSSF

Saker
Nr

Beskrivelse:
Kretsutvikler
Sondre Bollum er ansatt som kretsutvikler i Hedmark Skiskytterkrets. Han skal ha flere ulike
oppgaver i sin stilling som kretsutvikler, men i hovedsak sørge for å bedre rekrutteringen i
kretsen.
- Han skal delta i møter med klubbene og hjelpe til med oppstart for skiskytterskolen
- Støtte klubbene i sitt treningsarbeid og etter behov når det gjelder skiskytterskole og
samlinger. Sondre blir også med som trener på kretsens samlinger.
- Være med å gjennomføre kurs og foredrag i kretsens regi.
- Sondre Bollum: 97176568, sondrebollum@hotmail.com

1

Status bredde og rekruttering ved Vegar Rolfsrud
2

-

NSSF viser til at det er utøverne og kompetansenivået som er fokus hos dem.
Lisenstallene går ned også på nasjonalt nivå, NSSF mister ca.100 lisensbetalende per
sesong. Dermed er færre lisensbetalende ikke unikt for kun Hedmark. Det er mest
frafall i gutteklassene, jenteklassene er mer stabile.
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-

-

-

Skiskytterskolen må dokumenteres, alle klubbene må passe på at dette gjøres. Hvor
mange som har gjennomført skiskytterskolen gir midler tilbake til kretsen.
Det arrangeres flere skiskytterskoler nå enn tidligere sesonger, men det er færre
utøvere som gjennomfører.
Det finnes skiskytterskole for både utøvere og foreldre, den for foreldrene kalles
innføringskurs. Dette anbefales fra NSSF at foreldrene tar.
Trener 2 kurs kommer 1.mai 2021 og blir arrangert sentralt.
Trener 1 kurs er mest digitalt, og Hedmark Skiskytterkrets skal arrangere dette med
Oppland Skiskytterkrets senere i høst.
Gjennomføring av konkurranser i 2020-2021 er et tema før denne sesongen. Det er
ikke bestemt hvordan dette blir, men det er under arbeid hos NSSF. Ønsket er å
opprettholde klassene 17-19 år og at de også får delta på Lerøy-cup. Dette jobbes det
med intenst i NSSF.
NSSF oppfordrer til ‘’onsdagsrennet’’, arrangere konkurranser på lokalt nivå, hvor
andre klubber kan komme og konkurrere.
Fluor: det må være et tillitsbasert fluorforbud enn så lenge. Det er forbudt å bruke fluor
under skiene framover. Prosessen med løsninger er under arbeid. Hedmark
Skiskytterkrets skal være fluorfritt!
Det kom et spørsmål om hvor aldersgrenser skal være før barn kan begynne med
skiskyting. Dette er svært relevant problemstilling i klubber med få utøvere og det er
mange familier som har småsøsken som vil begynne med skiskyting. Skiskytterskolen
anbefales den sesongen barna blir 10 år. De som er yngre kan få prøve å skyte med
lasergevær med mye fokus på skilek og mye moro på treningene. Dette har NSSF et
prosjekt på i Trondheim. Når barna blir 10, kan de bli med på skiskytterskolen og være
med på ordinære treninger med klubben sin. Hernes har laservåpen som klubbene kan
låne.

Status Hedmark Skiskytterkrets:
Kurven av antall lisensbetalende har gått kraftig ned. Fra 97 lisensbetalende i 2009 til 34
lisensbetalende i 2019.
Målsetting for Hedmark Skiskytterkrets:
-

Ansettelse av kretsutvikler som skal jobbe med rekruttering.
Arrangere skiskytterskole i alle klubbene hvert år.
Kretsen og kretsutvikleren skal støtte klubbene i rekrutteringsarbeidet og i å holde på
utøverne.
Øke antall utøvere på kretsens samlinger og kretsrenn.
Skiskyting skal være artig og lærerikt for alle.
Bidra til å øke kompetanse i klubbene ved å ha trenerkurs, foredrag og andre kurs.

Kurs, samlinger og kretsrenn
Skiskytterskolen:

3

Kretsen ser på skiskytterskole og innføringskurs som de viktigste rekrutteringstiltaket i
klubbene. Det finnes hefte om skiskytterskolen for både utøver og foresatte. Både foresatte og
utøvere registreres hos NSSF etter kurset.
En utfordring er å få utøverne til å melde seg på skiskytterskole. Noe forslag til tiltak:
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Ta kontakt med barneskolene
- Klubbene kan ta kontakt med skolene og forhøre seg om muligheten for å introdusere
skiskyting med lasergevær i gymtimer for å gi et innblikk i hva skiskyting er. Alternativt
fysisk oppmøte for å snakke om skiskyting og dele ut foldere for å få ut informasjon.
- NSSF har lasergevær til utlån, i tillegg har Hernes IL noen som kan lånes ut.
Promoteringsbuss fra NSSF
- Tidligere år var det en buss som reiste rundt til ulike klubber og hadde en dag hvor
barn fikk prøve skyting og se hva skiskyting handler om. Dette ser Hedmark
Skiskytterkrets på som en mulighet for å skape motivasjon hos noen barn til å begynne
med skiskyting. Dette kan være med på å bidra til varig skiskytterglede, ved at flere
begynner med skiskyting. Om dette er et tiltak som kan tre i kraft må det skje i forkant
av skiskytterskole, for at flere fullfører den.
Arrangere skiskytterskole på høsten
- Det er erfart at det å fryse på fingrene og trene i mørket ikke skaper varig motivasjon
for alle. På senhøsten blir det kaldere og mørkere, dette kan være med å skape mindre
motivasjon for yngre og ferske utøvere. Derfor kan det være aktuelt at klubbene som
har mulighet til å arrangere skiskytterskolen tidligere på høsten gjør det.
Hernes IL
- velger å ikke arrangere skiskytterskole denne sesongen. Klubben sliter med for få
trenere og foreldre som kan bidra til å arrangere skiskytterskolen.
Kurs:
Smørekurs
- planlegges på kretssamlingen i Trysil 5 des.Fokuset er enkel og billig smøring av ski, i
tillegg vil det være fokus på fluorfri smøring.
Trener 1 kurs
- arrangeres sammen med Oppland Skiskytterkrets med 2 kveldsmøter på Teams 3-4
november. E-læring i forkant, 1 dag på snø i etterkant. Målet er å få flere gjennom
trener 1 kurset i løpet av sesongen. Målgruppe er trenere, foreldre og utøvere. Kretsen
har mål om å arrangere Trener 2 kurs neste år.
Instruktørkurs
- for de som skal holde skiskytterskolen. Dette kurset er på 4 timer digitalt via Teamsmøte.
Startkurs i klubben
- NSSF har utarbeidet et startkurs for klubb, dette er opp til hver enkelt klubb om de
ønsker å ta. Link: https://skiskyting.no/utdanning-og-aktivitet/utdanning-og-

kurs/klubbutvikling/
Samlinger:
Barmarksamling (17-18 oktober, datoene kan bli endret)
- Dette blir to dagssamlinger. En dag på Veldre Sag, Mjøsski og en i Åsnes.
Kontaktpersoner fra styret er Roger Nystrand og Bente Bredalen.
Snøsamling i Trysil 4-5 desember inkludert KM-sprint 6. desember.
- Kontaktperson fra styret er Anne Dorte.
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Jentesamling
- Tidspunkt og sted for samlingen avventes. Et forslag er å ha denne som en snøsamling
i februar. Kontaktperson fra styret er May-Linn.
Skytesamling
-

Sondre foreslo en dagsamling for nye reimskyttere og de som ønsker hjelp med
våpentilpasning og skytestilling. Planlegges på vårparten eller mot sommeren.

Camp Hedmark
-

Det fremkom ide om muligheten for å etablere en sommersamling ‘’Camp Hedmark’’
rett etter skoleslutt. Diskuteres videre

Kretsrenn:
På møtet kom det frem at det er et ønske om at færrest mulig kretsrenn kolliderer med NorgesCup for juniorer og seniorer. Styret skal se nærmere på nye datoer ved neste styremøte, og
avventer også NSSF i forhold til endeling terminliste for NM/NC
Følgende rennsteder er fastlagt. Datoer vil bli endret
- Trysil- 6. desember
- Mjøsski- 9.-10. januar
- Hernes/Åsnes- 13.-14. februar
- Stor-Elvdal- 13.-14. mars
NSSF oppfordrer kretsene til å samarbeide om å arrangere ‘Onsdagsrenn’’. På møtet ble det
foreslått at alle klubbene inviterer til et renn hver i løpet av sesongen. Det blir tre kveldsrenn der
det kombineres klubbrenn og kretsrenn i ukedagene. Det kommer til å bli påmelding i EQTiming for å nå ut til flest mulig utøvere i kretsen.
Endelig dato og sted kommer etter hvert.
-

Hernes
Mjøsski
Stor-Elvdal (Tidlig i mars)
Trysil (Vinterferien?)

Eventuelt:
5

-

Startlisens
Husk at øvere 13 år og eldre må å betale startlisens. Link her.
Rent idrettslag → https://www.rentidrettslag.no/
Klubbene oppfordres sterkt til å bli sertifisert som Rens Idrettslag.
Følg med på web ift terminlister – www.skiskyting.no
Klubbene må gå inn og registre foreldre på skiskytterskolen i 2019-2020
➔ Link her. E-post er sendt klubbene om dette. Betyr mye for økonomien i kretsen!
Evaluering/ årsmøte i juni
Kretsen ønsker å ha et evalueringsmøte med klubbene etter sesongen, og i tillegg
stake ut kursen for neste sesong. Evalueringsmøtet holdes samtidig med årsmøtet.

https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/skiskytterlisens/
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