
 

Møtereferat Nord-Trøndelag skiskytterkrets 

Tid:  03.05.2018 

Sted:  Levanger 

Tilstede: Geir Aspenes, Håvard Belbo, Nina Lareng, Arne Grevskott, 

Ingeborg Brønstad, Ketil Lie fra 18:45 

Ikke møtt: Gunhild Kvistad, Jakob Skogan, Margrete Skjerve, May Vekseth 
 

Saknr.  Ansvarlig Frist Utført 

1 Velkommen til Håvard Belbo  
Ny representant i styret, valgt for et år. 
Erstatter Terje Falmår som har ønsket fritak 
etter et år.  

   

2 Regnskap overføres til regnskapskontor?  
Nina undersøker i forhold til å sette bort 
regnskap. 
Undersøke idrettsforbundets sitt tilbud. 
  

Nina   

3 Idrettskrets ting lørdag 05.05.18, Stjørdal. 
Geir Aspenes stiller for krets sør/nørd 
trøndelag.  
Sør -Trøndelag har møterett i 
utgangspunktet, kan ikke stille. 
Felles Trøndelag krets, hvordan vil dette 
virke inn på de økonomiske 
rammebetingelsene.  
Går igjennom budsjettet til idrettskretsen. 

Geir   

4 Idedugnad 
Invitasjon fra O-kretsen til drøftingsmøte 
/ide dugnad mellom NTSSK, langrenn, 
friidrett i forhold til sone inndeling.  
Regionalt nivå samarbeid. I forkant av 
kretstinget. 

Geir   

5 Ser igjennom protokoll fra kretstinget. 
Vararepresentant May Vekseth ønsker fritak 
fra verv. Ser på mulighet for å endre til ny 
kandidat. 
Undersøker med klubbene om det er noen 
innsigelse på dette. May har forslag om 
Sanna Solbakken fra Snåsa skiskyttere. 
 

Geir   

6 Går igjennom budsjett.  
Etter idrettstinget i juni vil det bli klarere 
hvilke midler som videreføres fra 
skiskytterforbundet. Vi har pr. nå ingen 

NIna   



 

sponsor midler. Det blir ikke drøftet videre 
arbeid med sponsorer.  
 

7 Rekruttere og beholde. 
Få til en samling 13-14 år. Overnattings 
samling. Dags samling.  
Hvordan få aktivitet i klubber som ikke har 
aktive løpere i dag. Sende en forespørsel i 
forhold til interesse evt. tilby hjelp med 
våpen/støtte til oppstart. 

Geir/styret   

8 Samlingsplan junior/senior. Det er sendt ut 
oversikt over tilbudet. 
Ansvar 15-16 år, Kretsutvikler? 
 

Ketil 
 
Jakob 

  

9 Reiseopplegg. 
Drøfting om reservering på overnatting, 
antall og evt. behov for buss? 
Det er satt opp ansvarlige i forhold til 
kontakt opp mot overnattingssted for hver 
norgescup. Flere har reservert på 
overnattings sted. 
Det sendes ut skjema for påmelding til 
kretsens reiseopplegg i September. 
 

 
Ingeborg 

  

10 Aktivitets hjul. 
Går igjennom frister. 
Krets utpeker. LM arrangør. 
Skiskytterskolekurs? Dette tilbudet hadde vi 
siste sesong.  
Påmeldingsskjema NC frist i september.  
Høstmøte. 
Samlet samling for ski, skiskyting, fotball, 
friidrett? 
Usikker på hvordan dette vil bli etter at Nord 
og Sør- Trøndelag idretts krets er slått 
sammen til Trøndelag -Idrettskrets fra jan. 
2018.  
 
 

Geir 
 
 
Jakob 
 
 

  

11 Idrettstinget juni. 
Innspill fra styret i NTSSK.  
Mix, staffet. 
Distanse der det er mange løpere som ikke 
kan delta. Ikke plass på lag. Demotiverende.  
Se på andre løps tilbud på den helga.  

Geir   

12 Sportslig utvalg. 
Pål Wærum, Per Arne Røstad, Ketil Lie, 
Jakop Skogan  

Ketil 
 
 
 

  



 

Koble inn hvordan skole trenere skal jobbe. 
Ressurs bruk i forhold til prioritering Norges 
Cup. 
Styret er enige i at det videreføres som 
tidligere år. 
Jentekontakt Gunhild kobles på. Opplegg / 
ivaretakelse av de løperne under junior 
nivå?  
 

 
 
Jakop? 

13 Young star: 
Samling 15-16 år. 
Kontakt på kretsnivå, løpere, trenere, 
foreldre. 
Datoer for samlinger Region midt. 22-24 juni 
og 14-16 september. (Saupstad) 
Samarbeid forbund /krets. 
Håvard undersøker mulighet for Young star 
samling i Steinkjer 22-24 juni?  
Evt. trenerforum for trenere som  kan 
komme og delta samme helg.  
 
 
Felles trenerforum for hele Trøndelag for 
senior trenere. 
 
 
 
 

 
Norges 
skiskytterforbund. 
 
 
 
 
Håvard 
 
 
 
 
 
Ketil /Geir 

  

14 Praktisk rundt skype møte. 
Ser på hvordan koble seg på møtet etter 
utsendt møteinnkalling.  
Fin mulighet til å gjennomføre møter på i en 
travel hverdag. 

Ketil   

15 Møteplan for kretsstyret settes opp til 
høsten.  
Referent velges for hver gang. 

   

 

Referent: Ingeborg Tangvik Brønstad 


