Referat fra styremøte nr. 9 – 18. november 2020 kl 20:00 – 21:00.
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

Charlotte Fjell-Andersen, Nils Veslegard, Per Olaf Stampe, Kristoffer Staff,
Gaute Mjøen, Marie Nørstebø, Anne Hege Bjørndalen og Bjørn Winsvold alle på MS Teams.
Nils Veslegard
Bjørn Winsvold

Sak 1: Gjennomføring av sesongen 2020-2021 Internt i kretsen og Nasjonalt
Informasjon om smittevern ligger ute på skiskiyting.no (smittevern-veileder) samt informasjon om
arrangementer før jul. NSSF har delt sesongen i 4 faser. Fase 1 frem til 31 desember. Informasjon om
fase 2 (fra 1. januar til 1. februar) kunngjøres 15 desember.
De to norgescup-rennene før jul blir kun for seniorklassene med begrenset deltakelse. NSSF har laget
en liste over hvem som får lov til å gå disse rennene ut fra gitte kriterier.
Kun 4 personer i støtteapparat pr krets på disse rennene. Teamene får stille med 2 personer i
støtteapparatet pr skive under innskyting.
Styret besluttet at de fire støtteapparatplassene tildeles klubben(e) som har laglederansvar.

Viktig at arrangørklubber har med den kommunale smittevernslegen i prosessen i god tid før
arrangementet.
Styret i BSSK ønsker å sende inn et innspill til forbundet før de skal ta avgjørelsen for fase 2.
Her er forslag til tekst:
Buskerud Skiskytterkrets har forståelse for de retningslinjer som er lagt for periode 1 med
begrensning i antall utøvere i Lerøy-cup. For periode 2 vil vi poengtere viktigheten av at også de
yngre løperne i ungdomsklassene 17-19 år får mulighet til å konkurrere. Dette gjelder også de løperne
i 20-22 som ikke fikk lov til å gå i periode 1. Dersom disse klassene ikke får gå renn er vi redd for at
mange vil legge opp og det vil gå ut over rekrutteringen til junior og senior klassene fremover.
Vi ber NSSF se etter muligheter for å arrangere renn for ungdomsklassene enten som planlagt eller
alternative helger eller alternative plasser same helg som junior og senior. Det er bedre med noen få
renn for ungdomsklassene enn ingen renn!
Når det gjelder Sparebank1 cup sier smittevern-veilederen at det skal begrenses til 100 deltakere og
100 foreldre/støtteapparat pr. renn.
I Sparebank1 cup er det ca 200-250 deltakere. Vi ser for oss to mulige måter å løse dette på slik at
alle får gå skirenn:

1. Dele i 2 grupper med 1 renn pr dag. F.eks nybegynnere til 12 år går lørdag og 13-19 går
søndag. Fordel med denne modellen er at det blir mindre overnatting som er bra for å
begrense smittespredningen.
2. Kjøre to renn pr dag, med 100 deltakere i hvert renn.

Simostranda er først ute som arrangør første helgen i januar. De kan evt prøve en av disse
modellene og evaluere i etterkant.
Siden det er begrensninger på hvor mange som kan gå skirenn, vil det være naturlig at
Sparebank1 rennene er begrenset til utøvere fra Buskerud og evt de som bor i Buskerud
(typisk NTG Geilo utøvere).

Sak 2: Evaluering av MOT samlinger
Veldig bra samlinger og gode tilbakemeldinger.
Det har vært mye trøbbel med påmelding via Eq-timing.
Marie sender inn evaluering av MOT samlingene på vegne av BSSK.
Sak 3: Krets samling i Desember når det ikke blir konkurranser?
Det er for tiden ikke snø i kretsen og det blir mye ekstra rundt smittevern på slike samlinger.
Vi mener det ikke er riktig å kjøre ekstra samlinger nå med hensyn til gjeldende
smittvernsanbefalinger.
Eventuelt:
Web-sidene våre: Vi har endelig fått utvidet tilgang til å legge artikler og dokumenter i de forskjellige
undergruppene. Oppfordrer alle til å melde inn til bjorn.winsvold@lifi.no dersom man finner feil eller
mangler på hjemmesidene våre.
Neste møte: 17/12 kl. 20.00

