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Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 

- Sesong 2020/2021 

 
 

Møte:  Styremøte i NØSSK  

Dato:  24.02.2021 kl 19:00 

Sted:  Digitalt møte på Microsoft Teams 

 

 

Deltager Tilstede Forfall 

Bjørn Narjord                               (Leder) X  

Ingeborg Schärer Nymoen         (Nestleder) X  

Francis Konow                             (Kasserer)  X (delvis)  

Nina K. Dalløkken                       (Sekretær)   X  

Kristin Gansmo Brenna                (Varamedlem) X  

Erik Thorshaug                             (Varamedlem) X  

 

Saksliste:  

Sak 13  Justering av terminliste NØK- Cup for resten av sesongen 

Eventuelt 
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Sak 13 - 2020/2021 Justering av terminliste NØK- Cup for resten av sesongen  

 

I lys av nye retningslinjer for barn og unge er det nå åpnet for renn igjen, og styret har 

utarbeidet en revidert terminliste for de gjenstående rennene for sesongen. 

Styret ønsker å presisere følgende: . 

• Under forutsetning av at vi får gjennomført de gjenstående rennene, har styret besluttet 

at 6 renn blir tellende på sammenlagtresultatet i årets NØK-cup. Ved avlysninger kan 

antall renn bli justert. 

• Det siste rennet som skal telle som NØK- cup avslutning flyttes til fra Kvikne til 

Folldal 28.03. 

• Kretsen har vedtatt at det kun er kretsens utøvere og de som er på Team Nord-Østerdal 

som får gå de gjenstående rennene i NØK-cupen. 

• NB: Arrangør er ansvarlig for å avklare renn med lokal smittevernmyndighet og følge 

forbundets korona veileder. 

 

Revidert terminliste ser slik ut: 
 

Dato/Arrangør Type renn Ansvarlig TD 

5.-6. desember, Dombås Normal/Sprint Alvdal/Folldal 

30.-31. januar, Os/Røros KM Sprint/Normal Kvikne 

6.-7. februar, Tynset/Alvdal Sprint/Fellesstart Os 

20.-21. februar, Folldal KM Normal/Sprint Røros/Vingelen 

27.-28. februar, Vingelen Sprint/ KM Fellesstart Arnekleiv/Harborg 

6. mars, Tynset/Alvdal Sprint Kjell Horten 

13. mars, Os/Røros KM Sprint Eystein Bekken 

20.-21. mars, Kvikne Sprint/Fellesstart Tynset 

28. mars, Folldal 
NØK-Cup avslutning 
KM Normal 

Vingelen 

 

Informasjonen legges ut på kretsens hjemmeside. 

 

Sak 14 – 2020/ 2021 Eventuelt 

• Team Nord – Østerdal 

o Flere at teamets medlemmer hører til Hedmark skikrets. 

På bakgrunn av det utarbeides det et brev til Hedmark skikrets, med 

forespørsel om deling av utgifter på disse løperne. 

o Må på plass nytt teamstyre iom at både Francis og Torgeir trekker seg.  

o I.o.m. at sesongen ikke ble som forventet, må Teamet diskutere hvordan de 

gjør det med tanke på deltageravgiften som er innbetalt. 
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• Dagsamling for yngre løpere 

Muligheten for å kjøre noen dagssamlinger med fokus på lek og skiskyting for de 

yngre utøverne på sommer /høst ble diskutert.  

Det kjøres egne opplegg med samlinger for 13-16 åringen på sommerstid/høst.  

• Office 365 

Leder har undersøkt om mulighetene for Office 365 pakken. Det ble konkludert med 

at vi prøver oss på en basisbrukerpakke, slik at vi får se om det er nyttig for kretsen. 

• Neste møte:  

Onsdag 17. 03.2021 kl 19.00 på Teams. 

 


