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Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 

- Sesong 2020/2021 

 
 

Møte:  Styremøte i NØSSK  

Dato:  17.03.2021 kl 19:00 

Sted:  Digitalt møte på Microsoft Teams 

 

 

Deltager Tilstede Forfall 

Bjørn Narjord                               (Leder) X  

Ingeborg Schärer Nymoen         (Nestleder) X(delvis )  

Francis Konow                             (Kasserer)  X (delvis)  

Nina K. Dalløkken                       (Sekretær)   X  

Kristin Gansmo Brenna                (Varamedlem) X  

Erik Thorshaug                             (Varamedlem) X(delvis)  

 

Saksliste:  

Sak 15  Beramme lagledermøte 

Sak 16  Beramme kretsting 

Sak 17  Sesongavslutning 

Sak 18  Eventuelt 

 
 

  



 

 

Ref. fra møte i NØSSK 17.03.21   2 

 

Sak 15 - 2020/2021 Beramme lagledermøte  

 

Det ble bestemt at vårens lagledermøte skal gjennomføres via Teams. 

 

Dato for møtet blir onsdag 21.04.2021 kl. 19.00. 
 

 

Sak 16 – 2020/ 2021 Beramme kretsting 

Årets kretsing blir gjennomført fysisk. Erik booker rom på Steimoeggga. 

Møte avholdes tirsdag 25.05.21 kl 19.00.  

 

Sak 17 – 2020/ 2021 Sesongavslutning NØK-cup 

Dessverre kan det se ut som at det også i år, blir vanskelig å få samlet alle deltagere + 

foreldre fysisk til en felles sesongavslutning grunnet Covid-19. 

Styret bestemte derfor at premieringen i år, som i fjor, gjennomføres på første 13-16 års 

samling.  

Forhåpentligvis vil det bli mulig å gjennomføre en fysisk avslutning etter neste sesong. 

Alvdal får da ansvaret for dette.  

 

Premier i NØK cup for klassene J/G 13-16 år ble diskutert. Følgende verdi ble vedtatt for 

inneværende sesong:  

1. plass – verdi ca kr. 1.000,-  

2. plass - verdi ca kr. 500,-  

3. plass - verdi ca kr. 250,-  

Beste skytter – verdi kr. 250,- 

 

Bjørn utarbeider oversikt på utøvere som inneværende sesong har fått pallplasser i NM, NC 

elle VM: Disse får gavekort utregnet etter resultat. 

Nina bestiller premier til avslutningen, samt gavekort til eldre utøvere.  

 

Sak 18 – 2020/ 2021 Eventuelt 

• Trenere til Young Star innlandet og 13-16 år 

Vi håper at dagens trenere ønsker å fortsette også til neste år.  

Dette må avklares i nærmeste fremtid. 

• Team Nord – Østerdal 

o Knut Erik fortsetter som trener for teamet også neste år. 

o Som en oppfølging av forrige styremøte, informerte Bjørn om at det er sendt 

en henvendelse til Hedmark skikrets.  

o Teamet har mistet noen sponsorer. Det jobbes med å få på plass nye. 

 



 

 

Ref. fra møte i NØSSK 17.03.21   3 

 

• Ansvar for å booke overnatting til NC, NM, HL osv. 

Sissel Bolstad overtar oppgaven med å booke overnatting kommende sesong for våre 

utøvere etter Turid Often. 

• Foredrag med Håvar Øvregård i NIF om seksuell trakassering 

Kristin har vært i kontakt med Håvar Øvregård i NIF ang. kurs i temaet seksuell 

trakassering.  

Håvar har sagt seg villig til å holde en visningsforelesning på teams, såfremt minst en 

av deltagerne går trenerutdanning. 

Kristin avklarer dato for kurs og utarbeider en invitasjon. 

Målgruppen er: styrene, trenere, samt teamets medlemmer og trenere. 


