
      Oppland skiskytterkrets 

 

Høstmøte - referat 
 

Møtetype Møtested Møtetid 

Høstmøte Oppland 

skiskytterkrets 

Sted: Brovold stadion 

Dokka, mandag 26/10 
Kl 19.00 – 21.30 

 

Til stede: Bjørn Jonsson (tidl styremedl NSSF),  

Jens Schjerven (NSSF, bredde og utv avd) 

Fra OSSK: Emil Bakken, Magnus Aass, Halvor Alm, Kjell Eirik Owren, Magnus 

Raaum Langseth, Agnar Korshavn, Håkon Bergene 

Fra OSSK styret: Hans Martin Tronrud, Britt Mordal, Petter Klette, Frode Hagen 

Jørn Smidesang, Ottar Øygard 

Forfall:  

Møtte ikke:  
 

Sak nr. Saksbeskrivelse/vedtak Ansvar: 

1 Orientering fra Bjørn Jonsson, tidl styremedlem NSSF 

 

Utfordringer med Covid-19.  

Det viktigste er å opprettholde aktivitet og gjennomføre renn. 

Mindre lokale renn (kveldsrenn/onsdagsrenn) kan være en løsning for 

å opprettholde aktivitet. 

Nye smittevernregler gjeldende fra torsdag 29/10 – vi vet ennå ikke 

hvordan denne vil slå ut for vår idrett. 

 

Fluorsaken 

Tillitsbasert forbud for 16 år og yngre videreføres 

Forbud for klassene 17 år – sen utsettes 1 år til sesongen 20/21 eller til 

testsystem er på plass: 

https://skiskyting.no/nyheter/fluorforbud-2021-22-sesongen/ 

 

Rekruttering 

Synkende tendens i alle idretter, også skiskyting. 

Denne jobben er særdeles viktig og drives av klubbene og kretsen. 

Pr dd har vi 1378 lisensutøvere i Norge, fordelt på 16 kretser. 

 

Teamene er viktige 

De private teamene er nå i ferd med å komme inn på 

organisasjonskartet i NSSF. 

Dette er et viktig og nødvendig ledd for å rekruttere JR/SEN nivå og 

for å produsere enda bedre og flere eliteutøvere. 

Det er ønskelig med mer støtte fra NSSF til de private teamene. 

 

Bjørn Jonsson 

2 Orientering fra Jens Schjerven, NSSF bredde og utv avd 

 

Orienteringen er vedlagt 

Jens Schjerven 

3 Terminliste 

 

Terminliste for sesongen 2020/21 er vedlagt. 

 

Klubbene legger selv sine renn inn i EQ timing. 

Alle former for renn skal meldes krets og legges inn i EQ timing. 

Dette gjelder også mindre kveldsrenn / «onsdagsrenn». 

Ved at dette legges inn i treminlista vil det synliggjøre aktivitet og vi 

får kanskje flere deltakere. 

Ottar Øygard 

 

 

https://skiskyting.no/nyheter/fluorforbud-2021-22-sesongen/
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Ved en situasjon der vi får flere påmeldte utøvere til skiskytterrenn i 

OSSK regi enn det som er tillatt i henhold til smittevern, 

var det enighet på høstmøtet om at OSSK løpere skal prioriteres. 

Dette er også forankret i NSSF om at regionene må prioritere egne 

løpere. 

 

Det er også utarbeidet en enkel plan for smittevern i forbindelse med 

gjennomføring av renn. 

Dette er et eksempel på hvordan smittevern kan løses ved kretsrenn og 

kan benyttes av klubbene opp mot kommuneoverlege/smittevernlege i 

den respektive kommune. 

Det er høstmøtet klare anbefaling at arrangører av renn går tidlig i 

dialog med kommuneoverlege for å legge en plan for gjennomføring 

av renn. Jo tidligere man er ute og til bedre forberedt man er, til lettere 

vil det være å få tillatelse til gjennomføring av renn. 

Forslag til plan for smittevern i forbindelse med gjennomføring av 

renn ligger vedlagt. 

 

4 Gjennomføring sesongen 2020/2021  

(opplegg og ansvarsfordeling i fm renn) 

 

OSSK viderefører kretsopplegg fra tidligere sesonger (HL/NM/NC) 

Kort oppsummert innebærer dette flg: 

- Kretsen utnevner ansvarlig klubb (kretsleder) 

- Kretsleder stiller på lagledermøter 

- Kretsleder er ansvarlig for å: 

o Videreformidle nødvendig info til utøvere, trenere 

o Organisere treningsdag og innskyting (utarbeide 

innskytingslister) 

o Kretsens kontakt opp mot arrangør 

o Bistå utøvere i OSSK ved behov ( f eks ved en 

protestsituasjon) 

- Kretsleder foretar staffet uttak på aktuelle renn og formidler 

dette til utøvere, trenere. 

o Sørger for påmelding av stafettlag til arrangør 

- Kretsleder er ansvarlig for kretsbag 

- Under selve gjennomføringen av rennet er det den enkelte 

klubb/team/VGS som er ansvarlig (skrumelding, sekundering, 

stavpost, drikkestasjon etc) 

- Dersom det er løpere som står uten støtte/opplegg fra klubb er 

det kretsleders ansvar å sørge for at disse utøverne får 

nødvendig opplegg og støtte rundt seg. 

Dette kan eksempelvis løses ved at vedkommende utøver 

ivaretas av et team/annen klubb. 

- Vi setter alltid utøverne i sentrum og tilstreber at alle aktive 

får en så god opplevelse som mulig. 

 

Ottar Øygard 

5 Uttakskriterier stafetter sesongen 2020/2021 

 

Uttakskriterier vedlagt. 

 

OSSK ønsker likevel å presisere flg: 

Vi går inn i en krevende sesong der vi ikke vet helt hvordan denne blir 

gjennomført.  

Dersom uttaksrennene blir avlyst eller blir gjennomført på en slik måte 

at rangering innbyrdes i klassene ikke blir rettferdig, vil vi kunne 

stryke uttaksrenn eller legge til nye. 

Ottar Øygard 
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HL: 

Dersom f eks Kvalfoss sprinten eller ØM skulle bli avlyst kan det bli 

aktuelt å benytte Gullsport-cup som uttak. 

Dette vil i så fall bli kommunisert i god tid slik at alle kan forberede 

seg på dette. 

 

JR/SEN: 

I tillegg til uttakskriteriene vil det i prinsippet være de 3 siste NC 

rennene som er uttak for NM stafettene. 

 

6 Trener 1 kurs 

 

Sammen med Hedmark skiskytterkrets gjennomfører OSSK trener 1 

kurs. 

Kurset starter med en nettbasert del 3-4 nov. 

Påmeldingsfristen var søndag 25/10, men dersom det er flere som 

ønsker å delta må dette meldes fra om snarest. 

Invitasjon er sendt til alle klubber 

 

Jens Schjerven 

Ottar Øygard 

 

7 TD-situasjonen 

TD-kurs 

 

OSSK har behov for flere TD’er. 

Klubbene oppfordres til å motivere aktuelle kandidater og melde disse 

på kurs. 

 

OSSK gjennomfører TD kurs i fm rekruttsamling på ØTS,  

lørdag 31.okt. 

Invitasjon er sendt til alle klubber 

 

Påmelding til Frode Hagen, tlf: 97661900. 

 

Frode Hagen 

8 Samlinger 

 

Rekruttsamling på ØTS, lørdag 31/10 – dagsamling 

Det planlegges med rekruttsamling på Dokka (11-13 år) 

Det planlegges med snøsamling på Beitostølen (desember) 

 

All info om samlinger blir lagt ut på våre hjemmesider og vår FB side. 

 

Det har vært krevende å planlegge og gjennomføre samlinger denne 

sesongen da smittevern og restriksjoner rundt dette stadig har endret 

seg. 

 

Kontaktperson i OSSK vedr samlinger er: 

Hans Martin Tronrud, Nordre Land IL, tlf: 95121962 

 

Hans Martin 

Tronrud 

9 Økonomi 

 

OSSK har god økonomi og har økonomiske midler til å gjennomføre 

planlagt aktivitet. 

 

 

Britt Mordal 
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10 Status ren utøver og rent idrettslag 

 

Utøvere og klubber oppfordres til å gjennomføre programmene ren 

utøver og rent idrettslag. 

Opplegget blir blandt annet gjennomført på «Skiskyttere med mot»-

samlingene. 

Opplegget passer for utøvere fra 13-14 års alderen, men kan kanskje 

egne seg best for aldersgruppen 15-16 år og eldre. 

Dersom utøvere skal representere Norge kommende sesong (JRVM, 

IBU, WC) er det karav om å ha gjennomført Ren utøver. 

 

Se link til programmene under 

https://www.renutover.no 

https://www.rentidrettslag.no 

 

 

11 Registrering av aktivitet 

 

Det er viktig at alle klubber registrerer all gjennomført aktivitet. 

Til mer aktivitet som blir gjennomført i kretsen, til mer tilskudd får vi 

fra NSSF. 

Registrering av aktivitet gjøres digitalt. 

Se NSSF sine hjemmesider under menyen: 

utdanning og aktivitet / registrere kurs 

 

 

 

 

 

   

https://www.renutover.no/
https://www.rentidrettslag.no/

