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Årsberetning sesongen 2020/2021 

Styret 
Styret har siden forrige ordinære kretsting bestått av:  

Leder:   Nils Veslegard Ål SSL    
Nestleder:  Charlotte Fjeld Andersen, Geilo IL    
Referent:  Bjørn Winsvold, Lier IL   
Styremedlem:  Per Olof Stampe, Drammen Strong    
Styremedlem:  Gaute Mjøen ,Bevern IL 
Varamedlem:  Anne Hege Bjørndalen Simostranda IL 

Varamedlem:  Kristoffer Staff, HSSK 

Kretsutvikler:  Marie Nørstebø 
Jenteansvarlig:  Marie Nørstebø 
Anleggskontakt: Gaute Mjøen Bevern IL  

Styret har hatt 11 møter i 2020/2021. Høstmøtet 2020 ble avholdt 21.10 på Lampeland Hotel og Teams.  

Sportslig aktivitet  
 
Antall Aktive pr aldersklasse  

Tom 13 år fra de 2 renne som ble arrangert for hele kretsen, fom 13 år fra betalende linser 
 

 G/J 

2014/15 

G/J 

2015/16 

G/J 

2016/17 

G/J 

2017/2018 

G/J 

2018/2019 

G/J 

2019/2020 

G/J 

2020-

2021 

 

Nyb u 11 38/16 33/13 24/16 21/9 8/4 20/16 14/9 

Nyb o 11 17/6 8/6 14/7 13/3 3/2 10/3 0/1 

11- år 19/7 19/7 18/5 10/5 10/5 11/0 6/9 

12- år 28/13 19/10 18/6 20/6 7/3 18/9 6/0 

13- år 23/9 24/11 18/12 16/7 16/5 18/5 7/3 

14- år 15/19 24/6 15/12 22/12 17/6 18/6 13/3 

15- år 20/12 13/15 22/5 16/12 17/11 15/8 16/5 

16- år 22/10 18/10 12/12 18/5 15/11 15/10 14/6 

17- år 19/3 15/7 11/7 9/10 11/5 13/10 13/6 

18- år 7/5 17/3 12/6 8/10 7/10 7/3 10/9 

19- senior 28/6 22/5* 19/8** 24/10 31/22 31/22 30/18 

Sum 236/106 212/93 183/96 177/89 142/73 176/92 103/50 

Sum 

totalt 

342 305 279 266 215 268 158 
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Resultater  
 
HOVEDLANDSRENN skiskyting 2021: Avlyst Covid-19 

 
Lerøy Cup / Norges Cup   
 

På grunn av covid-19 pandemien har det ikke vært arrangert Norges cup denne sesongen  

Det har vært gått 8 renn hvor det kun har vært åpning for utøvere som har hatt toppidrettsstatus  

Alle har i disse rennene gått i Senior klassen 

13-14 mars ble det arrangert NM for Junior K-20-22 og M20-22 på Lygna sammen med renn for senior.  

Det har på grunn av pandemien ikke vært arrangert nasjonale renn for Ungdomsklassene i sesongen 

2020-2021. 

Antall deltakere i Lerøy renn + NM Junior: 

Lerøy-cup  
K Senior 0 

M Senior 8 

Senior Total 8 

Junior  
K20-22 8 

M20-22 11 

Junior Total 19 

Ungdom  

K17  

K18  

K19  

M17  

M18  

M19  

Ungdom Total 0 
 

 

 

Pallplasser Lerøy renn: 

Dato Sted Renntype Klasse Plass Navn Klubb 

29-Nov-2020 Geilo Kort Normal M Senior 1 Aleksander Fjeld Andersen Geilo IL 

12-Des-2020 Geilo Normal K Senior 1 Åsne Skrede Geilo IL 

12-Des-2020 Geilo Normal M Senior 2 Aleksander Fjeld Andersen Geilo IL 

13-Des-2020 Geilo Sprint M Senior 2 Filip Fjeld Andersen Geilo IL 

16-Jan-2021 Lygna Sprint K Senior 1 Mari Wetterhus Svene IL 

17-Jan-2021 Lygna Sprint M Senior 1 Herman Dramdal Borge Svene IL 
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13-Feb-2021 Fet Kort Normal K Senior 2 Mari Wetterhus Svene IL 

14-Feb-2021 Fet Sprint M Senior 3 Herman Dramdal Borge Svene IL 

13-Mar-2021 Lygna Sprint M Senior 2 Herman Dramdal Borge Svene IL 
  

Sammenlagtresultater topp 10 Lerøy-cup 

Ingen sammenlagtresultater denne sesongen pga Covid-19 

NM 
 

NM rulleski, Voss - pallplasser 

Dato Sted Renntype Klasse Plass Navn Klubb 

19/Sep/2020 Voss Sprint K Senior 3 Åsne Skrede Geilo IL 

19/Sep/2020 Voss Sprint M Senior 2 Vetle Sjåstad Christiansen Geilo IL 

19/Sep/2020 Voss Sprint M Senior 3 Erlend Øvereng Bjøntegaard IL Bevern 

19/Sep/2020 Voss Sprint M 19 1 Vemund Kragh IL Bevern 

19/Sep/2020 Voss Sprint M 18 3 Stein Aas Stræte Hønefoss SSK 

19/Sep/2020 Voss Sprint M 17 1 Sivert Kristian Rusten Lier IL 

19/Sep/2020 Voss Sprint K 18 1 Synne Mæland-Herheim Geilo IL 

20/Sep/2020 Voss Fellesstart K 19 1 Linnea Winsvold Lier IL 

20/Sep/2020 Voss Fellesstart M 18 2 Sivert Bjørndalen Simostranda IL 

20/Sep/2020 Voss Fellesstart K 18 2 Synne Mæland-Herheim Geilo IL 
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NM junior - Lygna  

Dato Sted Renntype Klasse Plass Navn Klubb 

13-Mar-2021 Lygna Jr NM Sprint K20-22 2 Frida Tormodsgard Dokken Svene IL 

13-Mar-2021 Lygna Jr NM Sprint M20-22 1 Vetle Rype Paulsen Lier IL 

14-Mar-2021 Lygna Jr NM Normal K20-22 1 Frida Tormodsgard Dokken Svene IL 
 

NM ungdom 

Avlyst pga Covid-19  

NM senior 

Avlyst pga Covid-19  

NM Stafett 

Avlyst pga Covid-19  

SpareBank 1 Cupen  
Pga covid-19 ble det ikke arrangert noen Sparebank 1 cup i sesongen.  

Det ble arrangert sonerenn i Øvre del av kretsen før jul og i januar  

I starten av mars ble det arrangert renn på Lampeland og Svene for hele kretsen  

 

Dato  Sted  Arrangør  Distanser  

28 november Geilo  Geilo  Sprint  

9 og 10 januar Liatoppen  ÅL Normal og Sprint  

27 og 28 
februar 

Lampeland  Svene  Sprint og Kort Normal  

13 og 14 mars Simostranda  Simostranda  Normal og Sprint  

 

Det har vært en spesiell sesong på grunn av Covid-19 pandemien. Styret ville takke alle klubbene for 

arbeidet som ble lagt ned for å arrangere renn både lokalt og i hele kretsen når det var muligheter for det.  
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Internasjonale renn og representasjon  
Buskerud Skiskytterkrets har hatt tre løpere på Elitelandslag: Erlend Øvereng Bjøntegaard, IL Bever’n, 

Vetle Sjaastad Christiansen, Geilo IL og Ida Lien, Simostranda IL  

Åsne Skrede, Geilo IL skiskytterforbundets utviklingslandslag for kvinner.  

Frida Tormodsgard Dokken Svene IL, Hedda Thoresen Bolstad Simostranda IL og Tuva Aas Stræte 

Hønefoss skiskytterklubb har vært på utviklingslandslag U23 for kvinner. 

Aleksander Fjeld Andersen har vært på utviklingslandslag for menn.  

Vetle Rype Paulsen, Lier IL utviklingslandslag U23 for menn. 

Buskerud har stilt med følgende løpere i World-cup, IBU-cup, Jr VM, EM: 

Vetle Sjåstad Christensen – World-cup og VM 

Erlend Bjøntegaard – World-cup og IBU-Cup  

Aleksander Fjeld Andersen – IBU-cup, World-cup og EM 

Filip Fjeld Andersen IBU-Cup, EM og World Cup  

Ida Lien –World-cup og VM 

Åsne Skrede – IBU Cup og EM 

Mats Øverby Jr VM  

Hedda Thoresen Bolstad Jr VM  

 

Buskerud tok følgende pallplasser i internasjonale renn denne sesongen: 

 

World-cup: 

• 1. plass til Norge i stafett herrer i Kontiolahti 6/12-2020 med Vetle Sjåstad Christiansen på laget 

• 2. plass til Norge i stafett herrer i Oberhof 15/1-2021 med Vetle Sjåstad Christiansen på laget 

 

VM: 

• 1. plass til Norge i stafett damer i VM i Pokljuka 20/2-2021 med Ida Lien på laget 

• 1. plass til Norge i stafett herrer i VM i Pokljuka 20/2-2021 med Vetle Sjåstad Christiansen på 

laget 
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IBU-cup: 

• 1. plass til Aleksander Fjeld Andersen på sprint i Arber 14/1-2021 

• 2. plass til Filip Fjeld Andersen på sprint i Arber 14/1-2021 

• 1. plass til Filip Fjeld Andersen på sprint i Arber 16/1-2021 

• 3. plass til Aleksander Fjeld Andersen på kort normal i Arber 20/1-2021 

• 1. plass til Filip Fjeld Andersen på sprint i Arber 22/1-2021 

• 2. plass til Åsne Skrede på sprint i Arber 22/1-2021 

• 3. plass til Norge på blandet stafett med Åsne Skrede, Filip og Aleksander Fjeld Andersen på laget 

i Arber 23/1-2021 

• 3. plass til Erlend Bjøntegaard på sprint i Brezno-Osrblie 13/2-2021 

• 3. plass til Norge på stafett herrer med Aleksander Fjeld Andersen og Erlend Bjøntegaard på laget 

i Brezno-Osrblie 18/2-2021 

• 3. plass til Aleksander Fjeld Andersen på jaktstart i Brezno-Osrblie 21/2-2021 

• 2. plass til Aleksander Fjeld Andersen på sprint i Obertilliach 12/3-2021 

• 1. plass til Filip Fjeld Andersen på sprint i Obertilliach 13/3-2021 

• 3. plass til Aleksander Fjeld Andersen på sprint i Obertilliach 13/3-2021 

• 2. plass til Norge på bladet stafett med Filip Fjeld Andersen og Åsne Skrede på laget i Obertilliach 

14/3-2021 

• 1. plass til Norge på par-stafett med Aleksander Fjeld Andersen på laget i Obertilliach 14/3-2021 

• Filip Fjeld Andersen vinner IBU-cupen sammenlagt 

 

 

 

EM - Duszniki Zdroj: 

• 2. plass til Erlend Bjøntegaard på normal 27/1-2021 

• 3. plass til Åsne Skrede på jaktstart 30/1-2021 

• 1. plass til Norge på blandet stafett med Åsne Skrede og Erlend Bjøntegaard på laget 31/1-2021 

 

 

Jr-VM - Obertilliach: 

• 2. plass til Norge på stafett herrer med Mats Øverby på laget 6/3-2021 

Team og åpne jr/sr samlinger  
 

Det er ikke gjennomført samlinger for jr og senior i sesongen 2020-2021  

Årsak ikke interesse for det fra løperne på vårmøtet.  
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Team Skiguard Buskerud  
I sesongen 2020/2021 Team Skiguard vært i drift som tidligere år med ungdoms og junior løpere samt 

hospitanter i 15-16 år gruppen. Hovedansvarlig for treninger og samlinger, har vært Hans Anton 

Bjørndalen. I støtteapparatet finnes en gjeng med ivrige foreldre som er behjelpelige både på trening og 

annen organisering.   

 

Teamet har som tidligere år hatt flere samlinger, hvor de har variert mellom helgesamlinger fredag-

søndag/torsdag-søndag, og ukes samlinger. 

 

På grunn Covid-19 pandemien ble det kun 1 helg for våre med nasjonale renn for våre junior løpere NM 

på Lygna. Ungdoms løperne våre fikk ikke gå nasjonale renn men har deltatt på rennene som bel 

arrangert i kretsen.  

Vi håper nå at flere løpere vil melde seg inn i teamet, og at samarbeidet med Buskerud VGS (tidligere 

Rosthaug VGS) fortsetter som det har gjort. Vi må få takke skolen for lånet av minibuss til samlinger og 

renn, og vi må få takke vår hovedsponsor for støtten de gir. 

Takk også til Simostranda IL som vertsklubb, og at teamet får benytte seg av deres anlegg. 

  

Team Kongsberg  
I sesongen 2020/2021 har Team Kongsberg hatt 7 løpere. Teamet har stort sett hatt 3 fellesøkter i uka. 

Det er gjennomført felles hjemme samlinger for hele teamet. Hele perioden har blitt påvirket av Korona. 

Ansvarlig for treninger, oppfølging og samlinger har vært Halvor Tjøntveit. Stian Dokken og Stian 

Antonsen har kjørt treningene på ukesbasis. 

Teamets løpere og foreldre har hatt tilbud om felles overnatting på NC/NM, dessverre alt avlyst for våre 

utøvere. Planen var at Støtteapparatet på renn, foruten trener skulle være foreldrebasert.  

Team Kongsberg planlegger omtrent samme opplegg neste sesong, dvs ca en samling i måneden – 

avhengig av corona virus status! Det legges opp til å integrere samlinger med NSSF, BSSK og samarbeide 

med andre team i kretsen sine samlinger og de respektive klubbenes samlinger i Teamets program. 

 

Team Geilo Ingen Aktivitet i 2020-2021 sesongen  

Kretssamlinger for jenter og gutter 13-16 år 
Det har også denne sesongen blitt lagt ned en meget god jobb fra trenere, foreldre, utøvere 
og øvrig støtteapparat for å kunne ha et godt samlingstilbud til 13-16 åringene i kretsen.  
Sverre Tjøntveit har koordinert den praktiske gjennomføringen av samlingene, mens selve 
gjennomføringen av samlingene har blitt drevet av personer fra arrangørklubbene. Marie 
Nørstebø har koordinert det sportslige med tanke på treningsopplegg og trenere. 
På grunn av korona pandemien ble det en noe redusert samlingsplan Samlingene ble kun 
gjennomført med hotell overnatting og ble gjennomført etter forbundets smittevernregler. 
I sammen med forbundet ble det arrangert 2 Mot samlinger 1 Lampeland og 1 på Geilo  
Kretssamling for 13-16 på Geilo i oktober 
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På grunn av korona og hotell på alle samlingene var det noe mindre deltakelse en tidligere 
på samlingene i 2020.  
 
 

Oversikt samlinger 13-16 Dato Ant deltakere Ant Samlingsdøgn 

Samling 1: Svene 15-16 samling 14-16-8 27 81 

Samling 2a: Geilo 15-16 11-13-9 26 79 

Samling 2b: Geilo 13-14 11-13-9                         24 72 

Samling 3a: Geilo 13-16 16-18-10 57 171 

Totalt antall samlingsdøgn                                   403 

Klubber og anlegg 
Det er elleve aktive skiskytterklubber i Buskerud. Fra og med den dato en utøver fyller 13 må 

vedkommende løse lisens. Tabellen nedenfor viser en oversikt over klubbene med lisensbetalende 

utøvere. 

 

Klubb Antall lisensbetalende 
løpere 

Anlegg 

Bødalen IF 4 Leier bane av Lier 
Drammen Strong  8 Leier bane av Simostranda 

Geilo IL  19 30 skiver, rulleskiløype 

Hønefoss Skiskytterklubb 7 30 skiver, rulleskiløype 

IL Bevern 14 Treningsbane, 14 skiver 
Lier IL  36 Treningsbane, 16 skiver 
Simostranda IL 25 30 skiver, rulleskiløype 
Svene IL  12 30 skiver, rulleskiløype 
Ål Skiskyttarlag 28 30 skiver, rulleskiløype 
Sum 153  

 

Antall lisensbetalende i sesongen 2019/2020 var 157 

Kretsutvikling og rekruttering 
 

Marie Nørstebø er utdanningsansvarlig i kretsen I tillegg til å ha et sportslig ansvar for 13-16 års 

samlingene, koordinerer hun trenerkurs og bidra med rekruttering. 

Følgende skiskytterskoler ble arrangert høsten 2020: 

Klubb Deltagere skiskytterskole 

Bever’n 6 

Hønefoss 4 

Ål 15 

Simostranda 12 
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Lier 12 

Gol  6 

Svene 2 

Geilo 6 

Til sammen 63 

 
Innføringskurs: 
 

Klubb Deltaker Innføringkurs  

Bever’n 6 

Hønefoss 6 

Ål 19 

Simostranda 12 

Lier 11 

Drammen Strong 0 

Svene 3 

Geilo 5 

Gol  7 

Til sammen 69 

 
 
 
I 2020 var vi med på trener I, trener II, trener III og TD kurs.  
 
Teori delen av kursene ble gjennomført som e læring. 
  
Antall deltakere:  
Trener I E-læring 1 stk 
Trener I Teori 2 stk 
Trener II Del 1 skyting 1 stk 
Trener II Del 1 Fysisk 1 stk 
Trener III Del 1 Skyting 1 stk 
Trener III Del 2 Fysisk 2 stk 
TD Kurs 1 2 stk  

Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på kr 47964. Styret valgte å styre mot underskudd da kostandene økte i 

forbindelse med samlinger for 13-16 gruppa på grunn av covid-19 pandemien der vi brukte hotell 

overnatting istedenfor flat seng på alle samlingene i forhold til 2019-2020. 

Kretsens inntekter uten premier og egenandeler var på kr 240 664   Egenkapitalen til kretsen er etter 

disponeringen av er kr 444 663.  
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Vi takker våre sponsorer Sparebanken 1 Modum, Sparebanken 1 Ringerike 

Hadeland og Sparebank 1 Hallingdal for velvillig og verdifull støtte! 

 

 









Regnskap 2020
Inntekter Regnskap 2020 Regnskap 2019 Regnskap 2018

Sponsorinntekter 90 000 90 000 90 000

Tilskudd fra NSSF og NIF 150 664 147 975 199 950

Tilskudd fra idrettskrets 5 291 5 380

Tippemidler/gaver

Sum 240 664 243 266 295 330

Fakturering premier SpB1 cup 48 209 163 315 63 948

Annen driftsrelatert inntekt (egenandeler) 108 603 124 393 56 153

Egenandeler renn/kurs/samlinger 32 219 219 049 271 460

Sum 189 031 506 757 391 561

Sum inntekter 429 695 750 023 686 891

Kostnader Regnskap 2020 Regnskap 2019 Regnskap 2018

Faste lønninger 0

Startkontingent NM/HL 18 255 22 800 24 898

Treningsutgifter 58 489 86 422 96 094

Mat til samlinger 14 740 60 894 40 398

Støtte team og skiskytterskoler 12 400 55 000 213 519

Fast lønn (trenerhonorar) 0

Leie av anlegg og lokaler trening 0 18 000 6 700

Driftsmatrialer 1 000 21 115 3 000

HL-genser 14 860 15 781 18 080

Revisjon og regnskapshonorar 22 758 21 185 15 677

Overnattinger 164 873 272 635 216 561

Møter kurs oppdateringer 88 900 28 971 20 567

Reisekostnader ikke oppgavepliktig 0

Kontingenter og gaver 0 2 433 0

Premier 81 841 109 629 118 767

Bank og kort gebyr 537 843 1 553

Andre kostnader fradragsberettiget 0 39 736

Sum kostnader 478 653 715 747 776 550

Driftsresultat -48 958 34 276 -89 659

Renteinntekter - renteutgifter 994 1 767 1 412

Årsoverskudd -47 964 36 043 -88 247

Balanse per 31.12.2020
Eiendeler 2020 2019 2018

Varelager/forskudd -2 231 10 000



Bankinnskudd 324 798 338 905 550 671

Fordringer 122 096 166 560 46 630

Sum eiendeler 444 663 515 465 597 301

Egenkapital og gjeld

Resultat -47 694 35 563 -88 246

Egenkapital 481 307 445 744 533 990

Sum egenkapital 433 613 481 307 445 744

Forskudd fra kunder 0 0 -124 393

Leverandørgjeld -11 320 -34 158 -27 164

Sum kortsiktig gjeld -11 320 -34 158 -151 557

Sum egenkapital og gjeld 444 663 515 465 597 301

Budsjett 2021 Forslag budsjett 

2021

Forslag budsjett 2020 Revidert budsjett 2019

Inntekter
Sponsorinntekter 90 000 90 000 90 000

Tilskudd fra NSSF og NIF 150 000 150 000 100 000

Tilskudd fra idrettskrets 0 5 000 5 000

Sum 240 000 245 000 195 000

Netto utgifter

Rekruttering -40 000 -40 000 -50 000

Samlinger 13-16 -90 000 -70 000 -85 000

Team Støtte Buskerud Ny Post -15 000 -60 000 -80 000

NM HL -5 000 -50 000 -20 000

Møter, kurs, oppdateringer -10 000 -15 000 -20 000

Administrative kostnader -30 000 -35 000 -20 000

Premier -15 000 -10 000 -10 000

Sum -205 000 -280 000 -285 000

Resultat               35 000 -35 000 -90 000



§ 1 Formål

(1) Særkretsens (heretter «BSSK») formål er å arbeide for

skiskytingens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet

med idrettslagene. BSSK skal bistå Norges Skiskytterforbund i

alle spørsmål som gjelder skiskyting innen kretsen.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og

likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Særkretser opprettes, sammenslås og oppløses av NSSF, som 

også fastsetter kretsens grenser. 

(2) BSSK består av alle idrettslag innen kretsens grenser som er

medlem av NSSF og Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF). Kretsens grenser fastsettes av

NSSF.

(3) Gjennom NSSF er BSSK et organisasjonsledd innen NIF.

(4) BSSK skal overholde NIFs og NSSFs regelverk og vedtak.

NIFs regelverk gjelder for BSSK uavhengig av hva som måtte

stå i BSSKs egen lov.

§ 1 Formål 

(1) BSSK sitt formål er å arbeide for skiskytter idrettens utvikling 
innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den 
skal bistå Norges Skiskytterforbund (NSSF) i alle spørsmål som 
gjelder skiskyting innen kretsen. 

(2) (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2 Organisasjon 

(1) BSSK er opprettet av NSSF, og består av alle skiskytterklubber og 
skiskytterlag innen Buskerud fylke og som er medlem av NSSF. 
BSSK ledes av et styre på 5: Leder, nestleder, kasserer, sekretær 
og styremedlem. I tillegg er det valt et varamedlem til styret. 
Hvert enkelt lag i BSSK kan ha inntil 1 (en) representant i styret. 

(2) Gjennom NSSF er BSSK et organisasjonsledd innen Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

(3) BSSK er den faglige myndighet under NSSF innen BSSK sin 
grenser. BSSK sin grenser fastsettes av NSSF. 

(4) BSSK skal følge NIFs og NSSF sitt regelverk og vedtak. NIFs lov 
gjelder BSSK uavhengig av hva som måtte stå i BSSK sin egen lov.

(5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges 
idrettskretsen.

Eksisterende lover fro BSSK Forslag til nye lover fro BSSK



§ 3 Oppgaver 

BSSK skal: 
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende 

idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 
c) Godkjenne renn og renndatoer, oppnevne nødvendige TD til hvert renn i kretsen, 

samt utarbeide terminliste for BSSK. 
d) Sørge for at Buskerud-cup i skiskyting (p.t. Sparebank 1-cup) avvikles i tråd med 

sponsoravtale for cupen. Hjelpe klubber med utdanning av trenere og ledere, 
herunder TD-er. 

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig 
virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av skiskytteranlegg 
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte 

fra særforbund og idrettskrets. 
h) Utarbeide budsjett for kommende sesong 
i) Hvert år avvikle kretsting innen fastsatt tid. 
j) Hvert år avvikle vår- og høstmøte 
k) Avholde styremøter i løpet av kalenderåret 
l) Iverksette tingets og NSSF sine vedtak. 
m) Utøve den daglige myndighet innen Buskerud skiskytterkrets. 
n) Overfor NSSF foreslå arrangører til nasjonale mesterskap og internasjonale renn. 
o) Utnevne kretsutvikler, jenteansvarlig og anleggsutvikler som rapporterer direkte 

til kretsstyret. Disse kan innkalles til styremøte og har da møteplikt. 
p) Opprette kretstilbud fra 13 år og oppover, og sørge for at treningssamlinger blir 

avviklet. 
q) Velge uttakskomiteer til HL, NM jr og NM sen. 
r) Velge to representanter til Buskerud idrettsting. 
s) Velge to representanter til NSSF sitt ting og kretsledermøtet. 
t) Foreslå kandidater til verv i NSSF. 
u) Foreslå kandidater i kretsen til hederstegn og andre utmerkelser i NSSF. 
v) Avgi rapport til NSSF når det kreves. 

§ 3 Oppgaver

BSSK skal

a) Representere NSSF og bistå det i saker knyttet til den enkelte

idrett.

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver

vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles

interesse for flere idretter.

c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne TD, samt utarbeide

terminliste.

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med NSSFs planer.

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til

annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og

omfang.

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om

økonomisk støtte fra NSSF og idrettskrets.



Kretsutvikler: 

Kretsutvikler innstilles av kretsstyret og skriver arbeidskontrakt med NSSF 
sentralt. 
Kretsutvikler har møterett på styremøter. Kretsutvikler har ikke stemmerett i 
kretsstyret med mindre vedkommende er valgt inn i styret. 

Jenteansvarlig

Jenteansvarlig innstilles av kretsstyret og skrivende arbeidskontrakt med 
NSSF sentralt. 
Jenteansvarlig har møterett på styremøter. Jenteansvarlig har ikke 
stemmerett i kretsstyret med mindre vedkommende er valgt inn i styret.



§ 4 Kontingent 

(1) Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis. 
(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre 

rettigheter på kretstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og 
særforbundet at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett 
år, mister sitt medlemskap. 
Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

§ 4 Kontingent [og avgifter]

(1) Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis.

(2) Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter

på kretstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og NSSF at lag, 

som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sitt medlemskap.

Reglene i NIFs lov §10-2 gjelder tilsvarende.



§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer 
til styre, råd og utvalg mv. i BSSK skal det velges personer fra 
begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være 
minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes 
mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer 
eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes 
representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen. 

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan 2, når det 
foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon 
og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Kretsen skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning 

til styrer, komiteer mv. og representasjon til ting. I styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til ting, skal begge kjønn 

være representert.  Sammensetningen skal være forholdsmessig i 

forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst 

to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges 

mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med 

bestemmelsen, skal styret innen én måned etter tinget sende ut 

innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende 

medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle 

bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte 

delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget 

kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det 

foreligger uforutsette forhold utenfor kretsens kontroll.

(4) Idrettsstyret kan pålegge kretsen å oppfylle bestemmelsen, herunder å 

innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon 

fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.  



§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett 
m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 
15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og 
ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller 
avgi stemme ved fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av 
følgende verv i BSSK: medlem av styre, valgkomité, 
kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten 
stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger 
innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har 
talerett på ordinært og ekstraordinært ting i BSSK. 

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å 
fremme forslag under kretstinget. Kun 
representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag 
til behandling på kretstinget.

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk

på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av

et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd,

utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et

organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen,

og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes

som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd.

Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er

arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsledd gir de ansatte

rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses

ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra

bestemmelsen for et valg/oppnevning.



§7   Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og
oppdragstaker 

(1) Arbeidstaker i BSSK er ikke valgbar til verv i BSSK eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i BSSK plikter å 
fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) Arbeidstaker i BSSK kan ikke velges eller oppnevnes som 
representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har 
oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et 
ansettelsesforhold med BSSK. 

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at BSSK gir de ansatte rett 
til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til BSSK styre. 

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige 
forhold gi dispensasjon. 

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med 

tilknytning til et organisasjonsledd

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et

organisasjonsledd som overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, er

ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet

eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller

aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har

slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning.

Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av

organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk

særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er

opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke

velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i

overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller

oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det

organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen,

anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon

fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.



§ 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med 
tilknytning til BSSK 

(1) Person som har en avtale med BSSK som gir vedkommende en 
økonomisk interesse i driften av BSSK er ikke valgbar til verv innen 
BSSK eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, 
ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person 
med økonomiske interesse i driften av BSSK. Begrensningen gjelder 
ikke for styremedlem oppnevnt av BSSK. Tillitsvalgt som får en slik 
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 
tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke 
velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i 
overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger 
særlige forhold gi dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.



§ 9 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i BSSK er 
inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken. 4 
Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 5 Se 
forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 6 Myndigheten er delegert, jf. 
Delegasjonsreglementet. 7 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-
7.Side 5 av 11 b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap 
med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær 
som søsken. c) når vedkommende er eller har vært gift med eller 
er forlovet eller samboer med en part. d) når vedkommende 
leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold 
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes
upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i 
saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

(3) (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke 
treffes av direkte underordnet i BSSK. 

(4) (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er 
åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller 
ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete. 

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i BSSK er inhabil

til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe

avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp-

eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet

eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er

medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person

som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold

foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes

upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i

saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for

vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær

personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes

av direkte underordnet i BSSK.



(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder 
juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som 
saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv,
uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og
samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin 
egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 
ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i 
god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og 
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig 
tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende 
er inhabilt. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til 
det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnete til avgjørelse. 

(8) Uttakskomiteene oppnevnt av styret er habile.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart

at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes

tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier

at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder

juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som

saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv,

uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og

samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin

egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet

ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i

god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre

vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør

varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og

delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig

tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende

er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten

vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til

det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin

nærmeste overordnede til avgjørelse.



§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i BSSK er vedtaksføre når et flertall av

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte

stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et

flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette Ved skriftlig behandling

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med

forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne

kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være

tilgjengelige for idrettslag tilsluttet BSSK, med mindre styret bestemmer

noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som 

påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i BSSK 
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak 
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.

(2) (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling8 eller ved 
fjernmøte9 . Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av 
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til 
vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir 
sin tilslutning 8 For eksempel møte per e-post. 9 For eksempel 
møte per telefon/videokonferanseSide 6 av 11 til det fremlagte 
forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved 
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 
med hverandre. 

(3) (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

§ 11 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. 

Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske 
utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende 
i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse 
for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse 
skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Eventuelt styrehonorar 
skal fremkomme av årsberetningen. 



III. ØKONOMI 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1) BSSK er regnskaps- og revisjonspliktig. 
(2) Så lenge BSSK har en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal 

BSSK følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Om 
omsetningen overstiger 5 millioner skal BSSK følge 
regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og 
revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og 
velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov 
§ 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til BSSK og skal disponeres av to 
personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem 
som disponerer. 

(4) Tinget skal fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(6) BSSK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende 
sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 
årsoppgjøret. BSSK kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter 
søknad fra BSSK og beslutning fra Idrettsstyret. 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til BSSK sin størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, 
skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt 
fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) BSSK er regnskapspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal 

undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom særkretsen 

har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) BSSK skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon 

der dette gjelder. Kretser med en årlig omsetning på fem 

millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 

alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke 

er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For kretser som 

ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder 

uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og 

kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele BSSKs

aktivitet. Dersom BSSK er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers 

aktiviteter også vises i regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser 

deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som 

opplysningenes karakter og særkretsens art og omfang 

tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og 

underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i 

minimum fem år etter regnskapsårets slutt.



(3) Bankkonti skal være knyttet til kretsen, og skal disponeres av 

minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal 

være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(4) BSSK skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett 

(1) På BSSKs kretsting skal det vedtas et budsjett som inneholder alle 

hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til 

kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd 

med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)      Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når

årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti

BSSK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 

Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 



IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Kretstinget 

(1) BSSK sin høyeste myndighet er kretstinget som avholdes hvert år innen 
utgangen av maimåned. 

(2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag 
som har representasjonsrett. Innkallingen henviser til at 
saksdokumentene er tilgjengelig på kretsens hjemmeside. Ved innkalling 
skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til 
NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 
styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig 
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 
møter. 

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser 
som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av 
saklisten.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Kretstinget

(1) BSSKs høyeste myndighet er kretstinget som avholdes innen

utgangen av mai måned.

(2) Kretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel

direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett.

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres

tilgjengelig på kretsens internettside eller på annen forsvarlig

måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort

tilgjengelige senest én uke før kretstinget. Forslag som skal

behandles på kretstinget, må være sendt til styret senest to uker

før kretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige

saksdokumenter med forslag til kretstinget må være gjort

tilgjengelig senest én uke før kretstinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør kretstinget hhv.

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om

tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan

behandles.

(4) Kretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter

som møter.

(5) På kretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og 

bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort 

tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av 

de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av 

saklisten.



§ 14 Representasjon på kretstinget 

(1) På kretstinget møter med stemmerett: 
a) BSSK sitt styre. 
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 
0-10 registrerte lisensutøvere 1 representant 
11-30 registrerte lisensutøvere 2 representanter 
31 eller flere lisensutøvere 3 representanter 
Representanter skal utnevnes av hvert enkelt lag 

(1) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de 
saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) 
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller 
medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens 
medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. 

(2) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret 
etter fullmakt og meldt BSSK senest en uke før tinget. 

(3) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til kretstinget:

a) Styret.

b) Et representasjonsberettiget idrettslag.

c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt

arbeidsområde.

(2) Talerett, forslagsrett og stemmerett på kretstinget:

a) Styret.

b) To representanter fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i kretsen i minimum

én måned før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser.

Klubbrepresentanten må ha vært medlem i klubben i minst én måned før tinget

avholdes.

Klubbens styret oppnevner representanter til kretstinget, dersom dette ikke 

er leder i klubben. 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på kretstinget i saker som ligger innenfor 

utvalget/komiteens arbeidsområde:  

a) Kontrollutvalgets medlemmer.

b) Valgkomiteens medlemmer.

c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder

er forhindret fra å møte.

(4) Møterett og talerett på kretstinget:

a) Representant fra særforbundet og NIF 

b) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne

velges/oppnevnes som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av

kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet kretsen i minst én måned og ha

gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i kretsen: medlem

av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan

ikke møte på kretstinget som representant for et annet organisasjonsledd.



§ 16 Ledelse av kretstinget

Kretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller 

protokollfører behøver å være representant. 

§ 15 Ledelse av kretstinget 
Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være 
valgt/oppnevnt representant

§ 16 Kretstingets oppgaver 
(1) Særkretstinget skal: 
a) Godkjenne de fremmøtte representantene. 
b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
c) Velge dirigent, referentsamt 2 representanter til å underskrive 

protokollen.
d) Behandle årsmeldingen og stemme over denne. 
e) Behandle regnskap for BSSK i revidert stand. 
f) Behandle forslag og saker, og stemme over disse. 
g) Fastsette kontingent for lagene. 
h) Behandle budsjett for BSSK. 
i) Foreta følgende valg: 

Styret i BSSK består av: 
Leder for 2 (to) år – velges i år med partall 
Nestleder for 2 (to) år – velges i år med oddetall 
Referent for 2 (to) år – velges i år med partall 
Kasserer for 2 (to) år – velges i år med oddetall 
Styremedlem for 2 (to) år – velges i år med oddetall 
Varamedlem for 1 (ett) år 
2 (to) revisorer for 1 (ett) år 
Valgkomite/kontrollkomite på 3 (tre) medlemmer for 2 (to) år. 2 
(to)medlem velges i år med partall 1 (ett) medlem velges i år med 
oddetall

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlem, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall.

§ 17 Kretstingets oppgaver

Kretstinget skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle beretning for kretsen.

9. Behandle regnskap for kretsen, styrets økonomiske beretning,

kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette kontingent.

12. Behandle budsjett for særkretsen.

13. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 1 styremedlem (kasserer), 1

styremedlem (sekretær) og 1 styremedlem, 1-2 varamedlemmer

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1-2 varamedlemmer.

c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd

eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

for neste særkretsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges 

samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere 

varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

14. Engasjere revisor til å revidere særkretsens regnskap.



§ 17 Stemmegivning på kretstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å 
være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 
stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan 
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller 
det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan 
bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal 
stemmes over, teller ikke, og Side 9 av 11 stemmene anses som 
ikke avgitt. Leder velges skriftlig alene. Resten av styret kan 
velges felles skriftlig eller ved akklamasjon. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for 
å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning. 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 
8

§ 18 Stemmegivning på kretstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være

gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på

vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det

fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater

som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det

antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke

avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn

halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to

kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å

anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette

gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som

har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg

mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,

avgjøres valget ved loddtrekning.



§ 18 Ekstraordinært kretsting 

(1) Ekstraordinært kretsting innkalles av kretsstyret med minst 14 
dagers varsel etter: a) Vedtak av kretsstyret. b) Vedtak av 
kretstinget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) 
Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i BSSK. 

(2) (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de 
representasjonsberettigede. 

(3) (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente 
representanter som møter. 

(4) (4) Ekstraordinært kretsting skal bare behandle de saker som er 
angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og 
nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 19 Ekstraordinært kretsting

(1) Ekstraordinært kretsting innkalles av kretsstyret med minst 2 ukers

frist etter:

a) vedtak av kretsens styre eller ting,

b) vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i særkretsen.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges

innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette

skal fremgå av innkallingen.

(3) Et ekstraordinært kretsting er vedtaksført med det antall godkjente

representanter som møter.

(4) Ekstraordinært kretsting skal bare behandle de saker som er angitt i

vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære

kretstinget.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære

kretstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av

saklisten, om det ekstraordinære kretstinget er lovlig innkalt og om det

er saker som ikke kan behandles.



§ 19 Møter/fellesmøter 

Kretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer 
selv arrangementsformen.

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær 

karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter 

eller betydelig omfang i forhold til kretsens størrelse eller 

virksomhet, kan kun vedtas av kretstinget. Slike disposisjoner 

må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete 

krever det.



§ 20 BSSK sitt styre

(1) BSSK ledes og forpliktes av styret som er BSSK sin høyeste myndighet 
mellom tingene. 

(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. 10 Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen 
forsvarlig måte, jf. NIFs lov § 2-19 (2).Side 10 av 11 

(3) Styret skal: 
a) Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters 
vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå BSSK sin daglige administrasjon, representere BSSK utad 
og utøve faglige myndighet innen BSSK sin grenser. 
c) Påse at BSSK sine midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet 
organisasjonsledd, å sørge for at BSSK har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en 
forsvarlig økonomistyring. 
d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre 
konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette. e) 
Utvikle BSSK sin organisasjon og aktivitetstilbud. 
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide 
mandat/instruks for disse. 
g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til 
fastsatte frister.

§ 21 Kretsens styre

(1) Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens

høyeste myndighet mellom tingene.

(2) Styret skal:

a) Iverksette kretstingets og overordnede

organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Forestå kretsens daglige administrasjon, representere

kretsen utad og utøve faglige myndighet innen

kretsens grenser.

c) Påse at kretsens midler brukes og forvaltes på en

forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet

på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og

sørge for at kretsen har en tilfredsstillende

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og

har en forsvarlig økonomistyring.

d) Arrangere eller la andre arrangere kretsmesterskap og

andre konkurranser innen kretsen og utarbeide

terminlister for dette.

e) Utvikle kretsens organisasjon og aktivitetstilbud.

f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt

utarbeide mandat/instruks for disse.

g) Oppnevne representanter til forbundstinget dersom 

kretstinget ikke har valgt representanter.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller

når minst to av styremedlemmene forlanger det.



§ 21 Komiteer 

(1) BSSK skal ha følgende faste komiteer: 
a) Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs 

lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere 
beskrevet i disse bestemmelser12 . 

b) Valgkomiteen velges på kretstinget på fritt 
grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige 
tillitsverv som skal velges på kretstinget. Medlem 
av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter og tre ut av valgkomiteen.

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) f).

§ 22 Valgkomite´

Valgkomiteen velges på kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling 

fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige 

tillitsverv som skal velges på kretstinget. Medlem av valgkomité som 

selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 

vedkommende ikke er aktuell for vervet.



§ 23     Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a)      Påse at kretsens virksomhet drives i samsvar med kretsens og  

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)   Ha et særlig fokus på at kretsen har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer. 

c)      Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på kretstinget, 

og  avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til kretstinget, og

foreta regnskapsrevisjon, med mindre kretsen har engasjert revisor. 

I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved

behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget

finner nødvendig.

e)       Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 

dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 



§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 
og 12. § 23 Avtaler og samarbeid mellom BSSK og næringslivet Avtaler og 
samarbeid mellom BSSK og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. §
24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Markeds-, 
medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter 

kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger, gjelder regler 

vedtatt av overordnet

organisasjonsledd og ev. regler vedtatt av kretsen.

(2) For sanksjoner gjelder NIFs lov og regelverk vedtatt av 

NSSF. 

(3) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs 

straffebestemmelser og antidopingregelverk.



§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud 

Idrettsstyret og styret i BSSK kan nekte organisasjonsledd og medlem av 
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i 
konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller 
samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

§ 26 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 
særkretstinget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. 

(2) (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft 
straks. Lovendringer vedtatt av BSSK selv trer ikke i kraft før de er 
godkjent av NSSF. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser 
som NIFs lov omfatter. 

(3) (3) I forbindelse med godkjenningen kan NSSF pålegge nødvendig 
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) (4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av BSSK selv. 

§ 27 Nedlegging– Sammenslutning 

(1) BSSK kan bare nedlegges av NSSF. 
(2) Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av 

særkretser. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. 
(3) Ved nedlegging eller annet opphør av BSSK tilfaller BSSK sine 

overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NSSF.

§ 25 Avtaler og samarbeid mellom kretsen og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom kretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov

kapittel 13 og eventuelt henvisning til regelverk gitt av NSSF.

§ 26 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel

14, samt NSSFs markedsbestemmelser og eventuelt henvisning til

regelverk gitt av NSSF.

§ 27 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs 

lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for tilsluttede idrettslag så 

snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært

kretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av

de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget

vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes

protokollen til NSSF. Ved eventuell motstrid mellom kretsens

regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. NSSF kan,

som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å

unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av kretsen/regionen selv 

med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.



§ 28 Oppløsning

Kretsen kan bare oppløses av NSSF. Ved oppløsning eller annet opphør av 

kretsen tilfaller kretsens overskytende midler etter avvikling et formål 

godkjent av NSSF.


