NORGES SKISKYTTERFORBUND
Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no
STYREMØTE NR. 4, 2020 – 2022
14. desember 2020 kl 20:00-22:00
Sted:Teams

Oslo, 15. november – M.D

PROTOKOLL
Til stede:

Arne Horten, Håkon Engstu, Lisbeth Gederaas, Bjørn Tore Årevik,
Gjermund Hol, Gunhild Kvistad, Nancy Schreiner, Knut K. Brevik

Fravær:

Mathea Tofte

Fra administrasjonen:

Christian Gedde-Dahl, Vegar Rolfsrud, Harri Luchsinger, Morten Aa
Djupvik, Stig Flatebø

SAKSLISTE
SAKER TIL BEHANDLING
14 Nasjonale konkurranser januar 2020
15 Deltagelse for ungdomsklassen (17-19 år) i junior VM Obertilliach 2020

VEDTAKSSAKER
Sak 14

Nasjonale konkurranser januar 2020

Som følge av Covid-19 pandemien, innførte NSSF deltagerrestriksjoner på Lerøy cup 1 og 2 i
desember 2020. Dette for å følge myndighetenes begrensning på arrangement og reiser, men
samtidig ivareta muligheten for å gjennomføre nasjonale konkurranser for utøver som defineres
som toppidrettsutøvere.
NSSF vedtok å rangere seniorløpere og utøvere i klassene 20-20 år etter følgende kriterier.

1. Utøvere på NSSF landslag inneværende sesong
2.
3.
4.
5.

Internasjonale resultater
NC-total senior til og med topp 40 (M) / topp 30 (k) inkludert utøvere omfattet av punkt 1 og 2
NC- total 20-22 topp 25 (M) / topp 20 (k) inkludert utøvere innbefattet av punkt 1-3
NC- total 19 topp 10 (M) / topp 10 (k) inkludert utøvere omfattet av punkt 1-3

For januar 2021 er restriksjonene fra myndighetene uforandret og NSSF ønsker å videreføre
begrensningene innført i november.
Vedtak:

Lerøy Cup i januar gjennomføres med de samme
deltagerbegrensingene som perioden før jul. Det betyr at det kun
gjennomføres konkurranse i en seniorklasse med det
samme toppidrettskravet som var oppgitt i november og at det er de
samme utøverne som får konkurrere. Øvrige utøvere må konkurrere
på lokale renn.
Dersom nasjonale retningslinjer skulle endre seg før gjennomføring av
Lerøy Cup 4 på Brumunddal, vil NSSF og arrangør forsøke å tilpasse
arrangementet til å også inkludere eventuelt flere deltagere om det blir
tillatt. Hvis/når nasjonale retningslinjer endrer seg vil NSSF forsøke å
sette inn ekstra konkurranser for de gruppene som så langt ikke har
fått lov til å konkurrere på nasjonalt nivå.

Sak 15

Deltagelse for ungdomsklassen (17-19 år) i junior VM Obertilliach 2020

Junior VM er planlagt 24.2-7.3 Smittetrykket er fortsatt høyt i Mellom Europa. Basert på erfaringer
fra WC, ser vi at det er krevende å klare å følge opp gode nok smittevernstiltak.
Juniorløpere er mindre erfarne og tilbakemeldinger fra arrangør tilsier at det blir vanskelig med f
eks å tildele enkeltrom til alle deltagere.
Juniorløpere har pr nå ikke mulighet til å konkurrere nasjonalt i Norge, og vi har dermed
begrensede muligheter for å gjennomføre kvalifisering.
Vedtak:

Styret vedtar å ikke sende deltagere til ungdomsklassen (17-19 år) til junior
VM i Obertilliach 2020.

Merknadsfrist:

17. desember 2020 kl 18:00
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