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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. 

Christian Gedde-Dahl S-141 
 Tobias Dahl Fenre S-142 
 Vegar Rolfsrud S-141-145 
 

 
 

SAKER TIL BEHANDLING  
140 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29 2018-20 
141 Revidering av Terminliste 2020-21 
142 Fluorforbud nasjonale konkurranser 
143 Revidering av Langtidsplan 2018-22 
144 Godkjenning Årsrapport 2019-2020 
145 Godkjenning av Teamavtale – kommersielle Team 
146 Tingsak – endring av valgperioder NSSF forbundsstyre 
147 Tingsak – tildeling av Hederstegn  

 
ORIENTERINGSSAKER 

128 Sammenslåing av Agder og Rogaland SSK v/Morten 
 

DISKUSJONSSAKER 
1 Tingforberedelser  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Revidert terminliste 

 
 
 



VEDTAKSSAKER 

Sak 140 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29 2018-20 

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 29 godkjennes. 
 

Sak 141 Revidering av terminliste 2020-21 

På grunn av koronasituasjonen og påfølgende endringer i IBU`s terminliste, har TK utarbeidet 
revidert utgave av terminliste, samt midlertidig regelverk for sesongen 2020-21. 
Terminlisten er tilpasset gjeldende smittevernregler, men situasjonen kan endre seg raskt og 
ytterligere tilpasninger kan bli nødvendig. 
 

Vedtak:  Styret vedtar revidert terminliste for 2020-21 og midlertidig regelverk relatert 
til Covid-19. Det gjøres oppmerksom på at ved endringer i smittesituasjon 
kan ytterligere justeringer i regelverket være påkrevd. 

  
 Generalsekretær får i oppgave å følge opp et mulig samarbeid med nordiske 

land om felles senior konkurranser.  
 

Sak 142 Fluorforbud på nasjonale konkurranser 

IBU har på bakgrunn av nytt EU-direktiv innført fluorforbud på IBU`s konkurranser. Det jobbes med 
å utvikle apparat for å kunne gjennomføre pålitelige tester både på ski og produkter. Arbeidet er 
forsinket, og det er usikkert om dette vil være klart til sesongstart. 
NSSF styre stiller seg bak forbudet, men ser at det vil være utfordringer knyttet til gjennomføring 
uten pålitelig testregime. 
NSSF styre forventer at det går mot et fluorforbud også på nasjonale konkurranser, men utsetter 
endelig forbud i påvente av ytterligere avklaringer i tilknytning til testmetoder og IBU. 

 
Vedtak: Styret forventer et fluorforbud også på nasjonale konkurranser, men utsetter 

endelig vedtak til neste styremøte (16.10.20). 
 

Administrasjonen sender ut smørevettregler til skiskytternorge med 
anbefalinger på hvordan ski og utstyr kan behandles for å imøtekomme 
fluorforbudet. 

 

Sak 143 Revidering av Langtidsplan 2018-22 

 
Tinget vedtok i juni 2018 ny Langtidsplan 2018-2022. Vi er nå midtveis i denne perioden 
og det er derfor behov for å gjøre noen justeringer. 
 
Langtidsplanen er jevnlig oppe til diskusjon i styrets arbeid og aktuelle endringer blir 
kontinuerlig diskutert. Disse diskusjonene materialiserte seg i en strategisamling for styret 
og administrasjon avholdt i september 2020. Her ble alle punktene i planen jobbet med og 
forslag til endringer utarbeidet.  
 
Hovedinnholdet er likt, men det er justeringer på noen punkter, samt at noe av ordlyden er 
endret. 



 
Av nye elementer som har fått plass i den reviderte utgaven, finner vi et tydeligere fokus 
på dialog og oppfølging med kretser og klubber. Særlig vil det bli lagt mer vekt på at 
administrasjonen i NSSF skal jobbe tettere med kretsstyrene. Dette skal skje gjennom god 
dialog og faste treffpunkter. 
 
Videre ønsker NSSF å utrede muligheten for å bruke laser og luftgevær i vårt 
rekrutteringsarbeid. Muligheten for bruk av laser må også testes i 
konkurransesammenheng på sommerhalvåret for våre seniorer. Dette kan åpne for «City-
events», som vil bidra for å øke vår synlighet også på sommeren. 
 

 
Vedtak:  Styret godkjenner revidert Langtidsplan 2018-22 

 

Sak 144 Godkjenning av Årsrapport 2019-20 

Administrasjonen har utarbeidet årsrapport for sesongen 2019-20. Denne inneholder en 
oppsummering av forbundets aktivitet, samt fakta, statistikk og resultat fra sesongen som 
nylig er over. Rapporten bygger på samme mal som tidligere år. 
 

Vedtak: Styret godkjenner framlagte Årsrapport for 2019-20 
 

Sak 145 Revidering av Teamavtale – kommersielle team  

Skiskytterstyret vedtok 10. mai 2019 en standardavtale for kommersielle team. Etter å ha 
benyttet standardavtalen i 2 år, ser administrasjonen behovet for å tydeliggjøre avtalen på 
enkelte punkt, samt å tidsbegrense avtalen. 
Administrasjonen foreslår derfor at avtalen signeres for 2 år av gangen og ikke hvert år, 
slik avtalen er lagt opp til nå. Det vil føre til mindre administrasjon for teamene. Det er også 
lagt inn en setning om at ny avtale erstatter den tidligere avtalen.  
 
Videre har vi forenklet vedleggene noe, og spesifisert noe mer hva vi ønsker at teamene 
skal fylle ut av informasjon. Det vil gjøre den enklere for teamets styringsgruppe.  
 
Frist for godkjenning av ny avtaler gjeldende fra og med sesongen 2020-21 settes til 10. 
november 2020. 
 

Vedtak: Styret godkjenner standardavtale for kommersielle team med de 
endringer som er beskrevet i avtalen og at ny standardavtale gjelder 
fra om med sesongen 2020-21 

 

Sak 146 Endring av valgperioder for NSSF`s forbundsstyre.  

Kontinuitet i styrearbeidet er viktig for å kunne skape gode rammevilkår for en 
organisasjon. Dette er med på å gi grunnlag for gjennomføring av langsiktige strategier og 
det gir god kompetanseoverføring innad i styrer. 
 
Vi ser at flere sammenlignbare organisasjoner har 4-årig valgperioder. Dette gjelder blant 
annet IBU og NIF.  



 
NSSFs lov §17 pålegger forbundstinget å velge Norges Skiskytterforbunds styre for 
kommende tingperiode, bestående av President, Visepresident Sport, Visepresident 
Organisasjon, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. 
 
Endring til 4-årig valgperiode foreslås inkludert i §17 og at det er president, visepresident 
Sport og to styremedlemmer som velges for fire år ved dette Tinget. De andre posisjonene 
velges for to år. Ved Tinget i 2022, foreslås det at Visepresident Organisasjon og 2 
styremedlemmer velges for fire år. 1. og 2. varamedlem skal fortsatt velges for to år.  
 

Vedtak: Styret vedtar å fremme følgende lovforslag om endring av lengden på styrets 
valgperioder: 

 
Skiskytterstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at 
president, visepresident sport, og to styremedlemmer velges på samme ting. 

  
Varamedlemmer velges for to år.  

 
Øvrige valg under §17 pkt 14 bokstav b til e, har valgperiode på to år. 

 

Sak 147 Tildeling av hederstegn på Tinget 2020  

I henhold til gjeldende praksis tildeles NSSF`s hederstegn til utøvere som har gullmedalje fra 
internasjonale konkurranser på seniornivå når utøveren legger opp. Siden forrige Ting i 2018 har 
følgene utøvere kvalifisert til dette. 
 
Synnøve Solemdal – verdensmester i stafett 6 ganger.  
 
Henrik L`Abèe-Lund - verdensmester i stafett 1 gang.  
 
 
Sogn og Fjordane skiskyttarkrins har nominert følgende personer til NSSF`s Standard: 
 
Leiv Tormod Tvinnereim 
Leiv var aktiv skiskytter frem til han ble senior. Da han la opp gikk han raskt over i trener rollen og 
har vært en viktig person for klubben Hardbagg. Han starta som trener for Nordfjord Team fra 
1987, og har etter det hatt både treneroppgaver og andre verv nesten kontinuerlig frem til nå. 
Leiv har i mange år vært styremedlem og 2 år som leder i Sogn og Fjordane skiskytterkrets.  
Han har de siste par åra ikke hatt verv/ faste treneroppgaver, men så fremt han har mulighet stiller 
han opp som trener på dagssamlinger når han blir spurt.  
Gjennom sitt store engasjement for skiskyting både som aktiv, trener og tillitsvalgt har han 
opparbeidet seg en god kompetanse. En kompetanse som han villig deler med andre enten det 
gjelder trening eller organisasjon.  
Han var lærer på NTG Geilo i 2 år. 
 
Arve Hafsås 
1991-1992 var han med i skiskyttargruppa Stårheim som forelder og trenar fram til 2007 
1994-1995 vart han med i styret i skiskyttargruppa fram til 2008 
1995-1996 med i Nordfjord Team 
Har vore TD2 i mange år 
Har vore medlem i sanksjonsutvalget (og kontrollutvalget) i forbundet 
 
 
 
 



Vedtak: Styret vedtar å tildele NSSF`s Standard til Leiv Tormod Tvinnereim og Arve 
Hafsås. 

  
Styret vedtar å tildele NSSF`s Hederstegn til Synnøve Solemdal og 
Henrik L`Abèe-Lund. 

 
På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli utdelt hedersbevisninger under 
årets Ting. De tildelte blir informert om utmerkelsen og fysisk overrekkelse vil 
skje på et senere tidspunkt. 

 
 
 
Merknadsfrist: Fredag 2. oktober 2020 kl 12:00  
 
 
 
Videre møteplan 2020:  
 
Dato    Sted                 Møte       
16.10.2020 kl 17-21           Gardermoen           Styremøte 31 
 
 
 
 
 
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 
 


