
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 2 – 22. februar 2021 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

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

Forfall: Charlotte Fjell-Andersen 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Gjennomføring av SB1 Cup renn videre i sesongen  
 
Fra og med 23. februar har Regjeringa åpna opp for å kunne arrangere konkurranser i idretter 
som skiskyting for barn og unge under 20 år innenfor same krets eller region. Dette gjør at vi 
kan planlegge for å arrangere disse rennene for alle klasser t.o.m 19 år: 
 

• 27.-28. februar - Svene/Bevern – (opprinnelig 23.-24. januar) – opp t.o.m. 19 år 
• 13.-14. mars  - Simostranda. Normal og Sprint. Samme retningslinjer for arrangementet som 

på Svene.  
• 20.-21. mars – Ål/Liatoppen. Sprint og  Kort Normal. 
• 10.-11. april – Ål/Liatoppen.  Sprint og Normal. Forhåpentligvis for klubber i Viken 

idrettskrets og Oslo idrettskrets  
 
 

Sak 2: E-post til NSSF styret 
Nils har sendt e-post til NSSF styret med endel bekymringer rundt de som ikke har fått gått 
skirenn i år. Og hva tenker forbundet for neste år? 
 
Sak 3: Arrangementer 
NSSF har nå åpnet for søknader til å arrangere renn for kommende sesonger: 

• NM rulleskiskyting 2021 
• HL 2023 
• Lerøy Cup (NC) 2021/2022. 

 

Sak 4: Spillemidler 
Vi oppfordrer klubbene i kretsen til å søke spillemidler til utstyr. Søknadsfrist er 10. mars. 
 
Godkjent utstyr skiskytterklubbene kan søke på er 
– Laservåpen for blinde og svaksynte 
– Rekrutteringsvåpen (med futteral) 
– Våpenskap 



– Skytematter 
– Skivekikkert 
– Skytestøtte for nybegynnere 
– Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker 
– Selvanvisere 
– Kulefanger 
– Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par 
 
Mer info her: 
https://skiskyting.no/ukategorisert/spillemidler-til-utstyr-2020/?fbclid=IwAR1WaL0zhN5Jizsfl9zUAe4yS_rHJ0lUs2tGIxBg4AL277bjvXC6oZd_e_M 
 
Sak 5: Mot Samlinger 
Vi ønsker Mot samlinger på Geilo og Svene i august og oktober. Nils melder dette inn til 
forbundet. 
 
Eventuelt 
 
Økonomisk støtte til lokale aktiviteter 
Skiskytterforbundet har bevilget ekstraordinært tilskudd til kretsene som er øremerket aktiviteter. Vi 
oppfordrer klubber til å være kreative og arrangere lokale arrangementer for å holde aktivitetsnivået 
opp i klubbene. Klubbene kan søke styret i BSSK om støtte fra denne øremerkede potten fra NSSF. 
 
Det er ønskelig at alle aktiviteter registreres i Eq timing – også selv om man ikke bruker Eq 
timing til tidtaking. Dette er viktig for å synliggjøre aktivitetene som foregår rundt om i 
klubbene. 
 
Neste møte: 16/3 - kl. 20.00 


