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NSSF holder en rekke kurs, også digitalt og en oversikt over alle kurs og påmeldingsinfo finner 

dere her:

https://skiskyting.no/utdanning-og-aktivitet/utdanning-og-kurs/kursoversiktogwebinarer/

Trener 1

Vi oppfordrer alle kretser til å gjennomføre Trener 1 kurs før sommeren, da deler av dette er 

digitalt og veldig koronavennlig, så vil det bli gjennomført praksisdag når smittesituasjonen 

tillater det. 

Kontaktperson i NSSF: Jens Schjerven jens@skiskyting.no

Trener 2 er under utvikling og mer info kommer på forbundssida rett før eller etter sommerferien.

Trener 3

24.-29. juni på Birkebeiner Stadion, Lillehammer.

Påmelding har åpnet og det er begrenset antall plass, se hjemmeside for mer informasjon. 

Kontaktperson i NSSF: Ida Bruem Reistad ida@skiskyting.no

Instruktørkurs: Dette kurset holder vi digitalt og er for instruktører som skal gjennomføre 

Skiskytterskolen. Vi har holdt to kurs med over 40 deltakere i mai 2021 og vi har ledig kapasitet 

til flere kurs i juni. Ta kontakt med jens@skiskyting.no hvis din krets ønsker et kurs før 

sommeren. 
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Husk å bestille Skiskytterskole til både utøver og foresatte

Utøver: 

https://www.idrettsbutikken.no/trenerkurs/2480010101/skiskytterskolen--

ut%c3%b8verhefte

Foresatte: 

https://www.idrettsbutikken.no/trenerkurs/2480010102/skiskytterskolen--

foresatthefte

Husk å registrere deltakerne etter gjennomført kurs, da får de en 

landslagslue og diplom:

https://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?SES=bc63

546690834fdf2875d0514ac62c4f&syid=1340&sid=1341&act=start&newW

indow=1

https://www.idrettsbutikken.no/trenerkurs/2480010101/skiskytterskolen--ut%c3%b8verhefte
https://www.idrettsbutikken.no/trenerkurs/2480010102/skiskytterskolen--foresatthefte
https://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?SES=bc63546690834fdf2875d0514ac62c4f&syid=1340&sid=1341&act=start&newWindow=1


MARKEDSFØRING AV SKISKYTTERSKOLENE

Norges Skiskytterforbund har laget plakater og brosjyrer som 

klubbene kan bestille gratis på Idrettsbutikken.

Plakat A3 for å henge opp sentrale steder:

https://www.idrettsbutikken.no/trenerkurs/2480030004/kom

-og-pr%c3%b8v-skiskyting-a3-plakat-kun-til-

arrang%c3%b8rer

Brosjyre A5 for å dele ut på skole, kjøpesenter osv…:

https://www.idrettsbutikken.no/trenerkurs/2480030005/kom

-og-pr%c3%b8v-skiskyting-a5-plakat-kun-til-

arrang%c3%b8rer

Vi har også laget en egen hjemmeside dere kan benytte, 

her vil dere finne filmer som er laget til å markedsføre 

idretten vår, spesielt rettet mot foresatte og som en 

familieaktivitet. Det vil komme flere filmer utover 2021. 

www.skiskytterskolen.no
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VI HAR LAGET EN SIDE FOR ALLE SKISKYTTERSKOLER.

Vi ønsker at alle skiskytterklubber skal fylle ut dette skjemaet, som tar ca 5 min å 

fylle ut: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie

97Zkk6wgs8V61NpMrpAwPQZ0hUMzA0NVZaV1A4QVZBUlVWRDZaNVVWMU4

wWiQlQCN0PWcu

Når klubben din har gjort det, legger vi ut infoen på vår hjemmeside.

https://skiskyting.no/utdanning-og-aktivitet/begynne-med-skiskyting/oversikt-over-

skiskytterskoler/

www.skiskytterskolen.no
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Norges Skiskytterforbund inviterer alle klubbledere 

til et informasjonsmøte 3. juni kl 20:00-21:30. 

Det er sendt ut innkalling til alle ledere pr e-post og 

dere vil få en ny påminnelse et par dager før møte.

Program

• Velkommen v/ President Arne Horten 

• Markedsføring av Skiskytterskolen v/ Varja Solt

• Lisens v/Stig Flatebø 

• Statistikk til årsrapporter og klubbutvikling v/ 

Vegar Rolfsrud 

• Kurstilbud i klubb v/ Jens Schjerven

• Para-skiskyting v/ Jens Schjerven



- Styret sammen med admin starter en prosess for å se på;
- Struktur fra 17 år til elite. Kretser/team blir koblet på ila høsten. (ifm. ny 

langtidsplan fom tinget 2022) For å sikre både flest og best mulig skiskyttere

- Den røde tråden i utviklinga, med utgangspunkt i utviklingstrappa.

- Samspill mellom klubb, krets, vgs, team og forbund

- Organisering av team

- Trenerkompetanse

- Hvordan ser fremtidens skiskyting ut, nasjonalt og internasjonalt:

- IBU’s planer «target26»

- Sommer vs. Vinter skiskyting

- «Street Biathlon»

- Luft/laser våpen

- E-sport

- Nye konkurranseformer

- Styret har vedtatt og har opprettet et eget ungdomsutvalg.
- Fokus på å lede utviklingsarbeid for barn og ungdom;

•Aktiv livet ut – livslang kjærlighet til skiskyting

•Utvikle arrangementskonsepter

•Utvikling av yngre frivillige






