
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 10 – 17. desember 2020 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

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

Forfall: Gaute Mjøen, Marie Nørstebø 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Gjennomføring av SB1 Cup renn i Januar / Februar  
Rennet på Simostranda flyttes til 9 og 10 januar.  
Styret i BSSK ønsker å følge NSSFs koronaveileder 
(https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/) og vi har derfor besluttet at SB1 
rennet på Simostranda ikke kan arrangeres som et kretsrenn, men som et sone-renn for 
klubbene i nedre del av Buskerud. 
Ål SSK vil derfor arrangere et sone-renn for øvre del av Buskerud samme helgen. 
Dette mener vi vil gi det beste tilbudet for utøverne i kretsen vår siden det er en begrensing på 
max 200 deltakere pr renn. 
 
Svene IL har også flyttet SB1 cup rennet en uke til 23-24 januar slik at de to rennene ikke kommer for 
tett. Foreløpig plan er å kjøre rent kretsrenn hvor de deler inn i 2 kohorter pr dag med ca 100 
startende i hver del, så totalt ca 200 deltakere begge dager. Om dette lar seg gjennomføre 
avhenger av smittesituasjonen og om de får godkjent smittevernplanen av kommunelegen 
før jul. 
 
Bjørn oppdaterer terminlista på hjemmesiden vår med de nye datoene. 
 
Sak 2: Status Økonomi 
Nils gikk kort gjennom regnskapet for 2020. Vi ligger an til et underskudd på ca 30 tusen kroner. Vi 
har i høst brukt mer penger i forbindelse med overnattinger på samlinger grunnet smittvernhensyn. 
Vi får også inn penger fra NSSFs krisepakke til kretsene. Disse skal brukes til lokale 
arrangementer/renn for å holde aktivitetsnivået oppe lokalt. Vi oppfordrer klubber til å være kreative 
og arrangere lokale renn som er i henhold til NSSFs koronaveileder og søke kretsen om støtte til disse 
arrangementene. 
 
Sak 3: Budsjett 2021 
Ikke behandlet. Ta opp på neste møte  
 
 
Neste møte:  19/1 - kl. 20.00 


