
 
 

Referat fra BSSK Høstmøte 21/10-2019 – Lampeland Hotell.  

Tilstede:  

Gaute Mjøen – IL Bevern 
Nils Veslegard – Ål SSL / BSSK  
Anne Hege Bjørndalen – Simostranda IL/BSSK 
Per Olaf Stampe – Drammen Strong/BSSK 
Bjørn Winsvold – Lier IL/BSSK 
Charlotte Fjeld Andersen – Geilo IL/BSSK 
Nils Anders Lien – Simostranda IL 
Vegar Rolfsrud - NSSF 
Torgeir Gjellerud – Svene IL / BSSK 
Sverre Tjøntveit – Svene IL 
Reidar Aasbø – IL Bevern 
Arild Heldal - Bødalen 
 

På MS Teams: 
Torgeir Skrede – Geilo IL 
Karsten Rønning - Drammen Strong 
Marie Nørstebø – Svene IL/BSSK 
Kristoffer Staff – Hønefoss / BSSK 
Runar Opsahl – Lier IL (delvis) 
Steinar Tveito – ÅL SSL 
Alf Erik Eidsgård – Gol IL 
Håvard Mandt – Hønefoss SSK 
Leder Hønefoss SSK 
 
 

1. Velkommen og kort orientering om kretssaker 2020 inkludert 
økonomi og utviklingsavtalen med forbundet v. Nils Veslegard  

Styret har hatt 8 styremøter hittil i år, alle på Skype eller MS Teams. 
Ingen kretssamlinger for 13-16 år i vår pga korona, men vi har fått gjennomført gode 
samlinger med mange deltakere i høst. 2 av samlingene har vært MOT samlinger som 
NSSF har bidratt på. 
 
Budsjett/regnskap. 
Nils orienterte om status. Regnskapet viser et resultat er på ca 31000 pr 30/9. 
Ingen kommentarer på det fremlagte regnskapet. 
 
 
Utviklingsavtalen 2019/2020 
 



 
Et av målene i utviklingsavtalen vi har med NSSF har vært gjennomføring av 
skiskytterskoler. Klubbene i kretsen har gjennomført 8 skiskytterskoler med til sammen 
57 deltakere. 

Videre har vi hatt Trener 1 kurs med 13 deltakere på skytedelen og 4 på fysisk del 
Vi har hatt 4 deltakere på Trener 2 fysisk- og skytedel og 1 deltaker på Trener 3 kurs – 
fysisk- og skytedel. 

VI har hatt 4 kretssamlinger for 13-16 år med tilsammen 167 deltakere 
 
Rent idrettslag – viktig at de klubbene som ikke har registrert seg får gjort dette nå. 
https://www.rentidrettslag.no/ 
 
 

 

 

2. Orientering fra NSSF Vegar Rolfsrud + Info fra tinget Nils  

Kompetanse- og utviklingsavtale: 
Alle kretser har en slik utviklingsavtale med NSSF som fokuserer på kompetansetiltak og 
aktiviteter i kretsene. Gjennomføringen av disse tiltakene legger grunnlaget for hvor mye 
hver enkelt krets får i støtte fra NSSF. 

For sesongen 20/21 er fordelingsnøkkelen slik: 
600 000,- fordelt på antall lisenser 
450 000,- basert på kompetansetiltak 

For kommende sesong vektlegges: 
Skiskytterskole for foreldre 
Trener 1 og trener 2 
ALLEMED 
 
ALLEMED: 
Verktøy for å gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge uavhengig av 
familieøkonomi: www.allemed.no 
 
Para-skiskyting: 
NSSF har arrangert to parasamlinger i år, en på Konnerud og en i Trondheim. 
Ta kontakt med Jens Schjerven (jens.schjerven@skiskyting.no) hvis klubben har noen 
aktuelle kandidater. 

Fluor: 
Det blir fluorforbud fra 21/22.  
17 år og eldre kan bruke fluor denne sesongen. Forbud for 16 år og yngre. 



 
Vi minner om gode rutiner rundt smøring av ski og anbefaler NSSFs Smørevett regler som 
også finnes her: https://skiskyting.no/nyheter/fluorforbud-2021-22-sesongen/ 

 
 
Regelendringer for sesongen 2020-21: 

Pga koronasituasjonen kan det bli endring så følg med på skiskyting.no. 

• 17-19 årsklassene kan ikke melde seg opp i klasse 20-22 eller senior sesongen 
• Det skal ikke avholdes treningsdag med åpen skytebane. Arrangør skal holde 

løypenettet merket og åpent for inspeksjon dagen før rennstart. 



 
• Krav om oppslag av uoffisielle lister frafalles. Speaker melder protestfrist. Listene er 

da tilgjengelig på EQ Timing for protester 
• Ikke fellesstart på NC og NM, det blir erstatta med kort normal. 
• 2 brikker pr løper. En personlig og en lånebrikker. 

 

Spillemidler til utstyr: 
Alle klubber kan søke om midler. Oppfordrer til dette.  
Klubber søker og legger inn kvitteringer via Sportsadmin i februar/mars påfølgende år. 
Spørsmål  - ta kontakt med vegar@skiskyting.no 

Godkjent utstyr som skiskytterklubbene kan søke på: 

• Laservåpen for blinde og svaksynte 
• Rekrutteringsvåpen (med futteral) 
• Våpenskap 
• Skytematter 
• Skivekikkert 
• Skytestøtte for nybegynnere 
• Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker 
• Selvanvisere 
• Kulefanger 
• Rulleski til rekruttering –  

klubbpakke minimum 6 par 

 
Kommentar som kom opp under møtet: Utfordrende for klubber å legge ut for utstyr 
uten å vite om de får støtte eller ei. 
 
Siste nytt fra politidirektoratet: 
Knallvåpen/startpistol må registreres som et vanlig våpen 
Utlån av klubbvåpen. Se hjemmeside for utlånskontrakt. 
https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-og-regler/sikkerhetsbestemmelser-
og-vapenregler/ 

3. Rapport fra samlingsaktiviteten i 13-16 v. Marie Nørstebø og 
Sverre Tjøntveit  

Noe redusert pga korona. Samling før sommeren ble avlyst. 
Samlinger i høst med hotell-/hytteovernattinger da gymsalovernatting ikke er i samsvar 
med gjeldende smittevernsregler. 
Kretsen har bidratt med ca 30-40 tusen kroner til støtte for de ekstra utgiftene dette har 
medført. 
Vi har etter beste evne fulgt forbundets smittevernsregler på samlingene. 
 
MOT samling på Lampeland og Geilo for 15-16 gruppen 



 
Kretssamlinger for 13-14 og 13-16 
57 på siste samling. ca 1/3 jenter. 
 
Tilbakemelding til NSSF:  MOT samlingene er bra J 

Bra med unge trenere fra kretsen som bidrar på kretssamlingene. 

4. Trenerkurs i kretsen, status og planer v. Marie Nørstebø  

Trener 1 – teori på nett – 2 deltakere 
Trener 2 – teori på nett (Zoom/Teams) – 1 deltaker 
Trener 3 
 
Ikke fornøyd med antall deltakere som melder seg på kurs. Ønsker tilbakemelding fra 
ledere i klubbene om det er behov for slike kurs og hvorfor så få melder seg på. 
Det er viktig at foreldre melder seg på selv om de ikke er - eller skal bli - klubbtrenere. Vi 
trenger å utdanne og øke kompetanse for foreldre også. 
 
Marie har laget en oversikt over ulike kurs som klubbene kan bestille. Sendes ut til alle 
klubbledere – mulig mangelfull mailliste. 

5. Terminliste Sparbank1 Cup 2020-21 vedlagt forslag fra styret v. 
Gaute Mjøen  

28-29/11 – Geilo 
2-3/1 – Simostranda  
16-17/1 – Svene/Bevern 
20-21/2-Hønefoss/Lier 
20-21/3 – Ål/Drammen Strong/Bødalen 
 

Forbundet har gjort endringer i regler for premiering for NC. Sett i lys av dette foreslår 
styret at vi gjør følgende endringer for Sparebank1 cup kommende sesong: 
Bestikk til alle som deltakerpremie – deles gjerne ut ved målgang, alternativt sammen 
med startnummerutdelingen.  

Premieseremoni for topp 3 – fra 11 år – utendørs. Ingen premieutdeling innendørs.  

Det kan bli begrensinger på hvor mange som får lov til å gå skirenn. Ved for mange 
påmeldte, skal kretsens utøver prioriteres.  

Arrangør av SB1 cup renn må ha en dialog med smittevernslegen i kommunen og en 
smittevernsansvarlig under arrangementet. NSSF prøver å lage en mal rundt dette. 
 
Påmeldingsfrist 23:59 mandag i forkant av rennet slik at arrangør har god tid til å tilpasse 
rennet etter antall påmeldte. Det må stå i invitasjonen at BSSK utøver vil bli prioritert ved 
for mange påmeldte. 



 
6. Informasjon om opplegg for NC, NM inkludert opplegg for 

innskyting v. Charlotte Fjeld  
Lagledere NC/NM 20/21: 

Styret oppnevner klubber pr renn som er ansvarlige for å finne lagledere. 
Oppgaver for lagledere og liste over ansvarlige klubber ble presentert av Charlotte. Disse 
legges ut på vår hjemmeside og Facebook side. 
 
Noen utøvere er ikke på team/skolelag – kretsen er ansvarlig for disse. 
Vi trenger å forberede løperne og foreldre på at det blir innstramminger pga korona 
rundt hvor mange ledsagere vi får lov til å stille med under innskyting og i 
konkurransene. Men, vi skal hjelpe hverandre J 
 
Det kom opp et ønske om at vi lager en liste over utøvere og hvilke team de er på slik at 
det blir lettere å lage innskytingslister. Charlotte lager en slik liste. 
 

DATO  ARRANGEMENT  ØVELSE  STED 
/ARRANGØR LAGLEDER 

18-21 September  SOMMER NM 
Skiskyting 

Sprint  
Fellesstart  VOSS 

Geilo il  
Drammen Strong  
 

13-15 november  Sesongåpning  
Sprint 
Fellesstart 
Kort normal 

Sjusjøen 
 
 

Styret i BSSK 
 

27 –29 november  
Lerøy cup 1 senior 1 / 
Sparebank 1 cup  
 

Sprint 
Kort normal  

Geilo il  
 

Simostranda 
 

11-13 desember  
 

Lerøy cup senior 2 
Lerøy cup 1 20-21 
mønstringsrenn 19/18 
Kretsrenn 17  
 

Normal  
Sprint 

Lygna 
Tingelsstad/Sø
ndre Ål 
 
 

Lier 

8-10 januar  

 
Lerøy  cup senior 3 
Lerøy Cup junior 2 
Lerøy cup ungdom  1 
 

Sprint 
Sprint 
 

Markane, 
Stryn Bødalen / Hønefoss 

22-24 januar  

Lerøy cup 4 senior  
Lerøy  cup 3 junior  
Lerøy  cup 2 Ungdom  
 

Kort normal                                                                                                           
Sprint  Brummundal  ÅL 

12-14 februar  
Lerøy cup 5 senior  
Lerøy cup 4 junior  
Lerøy cup 3 ungdom  

Kort normal 
sprint  
 

Os i 
Østerdalen   Svene /Bevern  

11-14 mars  
NM junior  
Lerøy cup 6 senior  
Lerøy  cup 5 Junior  

Normal  
sprint og 
stafett ( 

Tromsø  Simostranda / Geilo il 



 
Lerøy  cup 4 ungdom  junior og 

ungdom) 
 

25 -28 mars  
NM senior  
Lerøy  cup 7 senior 
Finaler junior  

Kort normal, 
Fellesstart  
og staffett 
 

Trondheim / 
Granåsen  Svene /Bevern 

7. Uttaks kriterier stafetter NM og Hovedlandsrenn Per Olav Stampe  
Styret har jobbet med en revisjon av uttakskriterier for stafetter under NM og HL.  
En endring ble foreslått: løpstid for Normal evt fellestart halveres før sammenlagttid 
beregnes. 
 
De nye reglene legges ut på vår hjemmeside og på Facebook. 
 

8. Helårs skianlegg i Leirdalen (Lier) og prosessen videre v Runar Opsahl  

Runar Opsahl, leder for Prosjektgruppa for Helårsskianlegg i Leirdalen i Lier redegjorde 
for hvor langt denne prosessen har kommet og hvilke utfordringer som står igjen. 
Dette er tenkt som et interkommunalt helårsanlegg med rulleskitrase og skytebane for 
Lier, Asker og Drammen.  
Anlegget er planlagt i nærheten av Liertoppen og vil ligge innenfor markagrensa. Fortsatt 
et godt stykke igjen med lokalpolitiske prosesser før dette kan realiseres. 

9. Eventuelt  

Viktig at klubbene sjekker at medlemmene har betalt lisensen. 
 
Et tips til arrangørklubber: 

Har du opplevd at du må registrere tilstedeværelse på grunn av Covid-19 hos en 
restaurant eller kanskje på et arrangement? Har din bedrift/organisasjon samme 
behov for registrering? Sjekk ut Qrona.no som tilbyr en av de mest brukte 
løsningene for registrering av verifisert kontaktinfo. 70 000 + innsjekkinger så 
langt. 

• Bruker Vipps logg inn - ingen tasting av info for dine gjester 
• Verifisert kontaktinfo 
• 1 minutt å administrere / sette opp 
• Data slettes etter 14 dager 
• Ingen bindingstid 

 
 

Referent: Bjørn Winsvold 


