
 

Budsjett for NTSSK 2021 

Styret legger fram et budsjett for 2021 med et underskudd på 200 000 kr. Underskuddet 
kommer primært av følgende tre ekstraordinære utgifter, som også er beskrevet i noter til 
budsjettet: 1) Støtten på 100 000 kr til rekrutteringsprosjektet, som ikke er gjennomført, vil bli 
tilbakebetalt til Norges Skiskytterforbund. Ettersom dette ble inntektsført i 2019, vil det 
framkomme som en utgift. 2) Styret foreslår å støtte oppstart av Team Meråker (en form for 
kretslag) med 50 000 kr. Og 3) Det er satt av 50 000 kr til innkjøp av nytt kretstelt til bruk på 
arrangement. På inntektssiden og for øvrige utgifter er det nøkternt budsjettert. 

 

Note 1. Rekrutteringsprosjektet ble inntektsført i 2019. Det har ikke blitt gjennomført, og 
midlene tilbakebetales til forbundet i 2021. Dette medfører dermed en utgift. Vi vil utvikle et 
nytt prosjekt og søke støtte til dette i samarbeid med Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. 
 
Note 2. Vårt lagstelt til bruk på samlinger og NC/HL er “tatt av vinden” og ødelagt. Det settes 
av midler til å kjøpe nytt. Det ble budsjettert også i 2020, men ikke kjøpt inn. 
 
Note 3. Meråker vgs starter opp Team Meråker, et tilbud til skiskyttere som er ferdige på vgs. 
Det er åpent for utøvere fra hele landet. Styret mener likevel det er viktig at vi støtter opp om 
en slik satsing i vår krets, fordi det på sikt kan ha virkning på rekruttering, når man veit det er 
et tilbud etter vgs. Støtten er tenkt som en engangsstøtte i startfasen, så får man evt. vurdere 
videre støtte på fritt grunnlag. 
 

 

  



 

 

Øvrige aktiviteter 

- Styret jobber med et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med STSSK. Prosjektet har 

ikke kommet så langt at det kan budsjetteres noe beløp til dette pr nå, men det kan bli 

aktuelt at styret bevilger noe til dette ila året. 

- Det blir satt opp samlingsplan for rekrutter og juniorer omtrent som tidligere år, men 

pga pandemien er ikke dette landet pr dato. 

- Det vil bli lagt opp til en trenersamling / et trenerforum. 

- Opplegg rundt reise ol. til HL og NC som tidligere. 

- Det arrangeres høstmøte som vanlig. 

- Terminliste utarbeides i samarbeid med STSSK og MRSSK. Vi vil forsøke å fortsette 

å legge opp til «lavterskel-renn» lokalt. 

- Det vil bli jobbet med rekruttering, og klubbene oppfordres til å arrangere 

skiskytterskoler. 

- TD-kurs og evt. trenerkurs etter behov. 

 

 


