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INNLEDNING 
 

For styret har handlingsplanen vært rettesnor for arbeidet i kretsen. 
 

Det som skal symbolisere TSSK’s handlingsplan er sportslig aktivitet, rekruttering, utdanning, 
administrasjon og økonomi. 
Disse områdene er et gjennomgangstema for det arbeidet som TSSK jobber med. 
En handlingsplan viser hvilken retning og satsingsområder man prioriterer for å nå de 
målene man setter seg. 

 

Arbeidet med å utarbeide en handlingsplan er et prosessorientert arbeid mellom krets og 
klubber / lag.  TSSK oppfordrer klubb, lag, tillitsvalgte, aktive, foreldre og andre til å engasjere 
seg i arbeidet            med TSSKs handlingsplan. 

Handlingsplanen består av tre deler: 

Del 1: Hovedmålsetning 
Del 2: Satsingsområder sesongen 2021-2022 
Del 3: Årsplan 

 

Hensikten er å utdype mer konkret hva vi legger i handlingsplanen. Videre bli mer tydelig på 
satsinger og prioriteringer. Handlingsplanen slik den foreligger nå må ses på som et grunnlag 
for diskusjon på kretstinget og i lagene.  

 
 

Styret i TSSK 



 

 

 

 

TSSKs HOVEDMÅLSETTING 
 

Sportslige aktiviteter: 
Målsetning: 

 
Kretsen skal fremstå som et mønsterbruk og være fremtidsrettet innen sportslig 
utvikling. Det skal være en solid terminliste med et godt konkurransetilbud. 
Det sportslige tilbudet skal ivaretas gjennom skiskytterskoler, dyktig håndtering av minier og 
rekrutter samt treningstilbud for yngre junior, eldre junior og seniorer. 

 
Det sportslige tilbudet skal omfatte lokale karusellrenn til deltakelse internasjonalt. Til grunn for dette 
ligger treninger og samlinger som klargjør løperne for nye  utfordringer. 

 
TSSK skal få frem løpere på nasjonalt/internasjonalt nivå og det skal være mulig å bli 
landslagsløper gjennom utvikling i TSSK. 

 

 
Rekruttering: 
Målsetning: 

 
TSSK sitt mål er å støtte klubber/lag i kretsen til at etablere skiskytterskoler. Dessverre ble det 
gjennomført få skiskytterskoler for sesongen 2020-21, til dels på grunn av COVID-pandemien som 
gjorde det vanskeligere å gjennomføre treninger og samlinger på forventet måte og omfang. Det er 
derfor særdeles viktig at kretsen jobber for å stimulere til nye aktiviteter inklusiv skiskytterskoler, 
foreldre-, instruktør- og TD-kurs. Dette er kurs som nå er mulig å gjennomføre digitalt igjennom NSSF 
(se linke under utdanning). Det er viktig at man sikrer kontinuitet i aktiviteter, som kurs     og skoler, også 
i perioder hvor man har mye tilvekst. Dette sikrer en jevn rekruttering over flere år. Perioder med få 
rekrutter/minier medfører ofte en redusert aktivitet i klubbene. Mindre klubber er spesielt utsatt ved 
svekket rekruttering og/eller tap av ildsjeler.  
Aktiviteter må organiseres slik at det er enkelt å videreføre også for nye               medlemmer, foreldre og 
andre engasjerte.  

 
Videre skal kretsen og lagene i fellesskap ha utviklet et sosialt og sportslig tilbud som bidrar til at 
ungdommen velger skiskyttersporten som sin idrett.  NIFs bestemmelser om barneidrett skal gjelde 
for løpere under 12 år. For aldersgrupper 13 – 16 år er det fortsatt en oppgave å prioritere allsidighet, 
fremfor å        ”produsere” klassevinnere. 

 

For å etablere/vedlikeholde skiskytter-/arrangørkompetanse i klubbene, vil kretsen være 
sentral i planlegging og gjennomføring av mødre-/foreldrekurs, arrangørkurs og 
TD/trenerkurs. 

 



 

 

 
Utdanning: 
Målsetning: 

 
Videreføre jentesamling høsten 2021, samt arbeide for at det arrangeres foreldrekurs og  
instruksjonskurs. Videreføre trener 1 og 2     kurs. 
Foreta uttak av aktuelle deltakere fra klubber i TSSK til Trener 3 kurs, dersom kvinnelige søkere, så 
prioritere disse. Det kontraktfestes at søkere er villige til å inngå som aktuelle trenere på samlinger i 
regi av TSSK. 
 
Det er en målsetning å få utdannet en ny TD 2 ressurs i løpet av neste sesong. 

 
 

Økonomi: 
Målsetning: 

 
- Ha økonomisk fundament for kraftfull satsing regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

- Økonomiske ressurser skal prioriteres mot sportslig satsning. 

 
 

Administrasjon: 
Målsetning: 

 
En veldrevet krets, hvor samhandling og informasjon står i fokus. 
Hjemmesiden og Facebook skal være sentrale informasjonsorgan for å formidle 
informasjon om arrangementer og andre saker som er viktige for medlemmene i 
kretsen.  
Det skal være tett kontakt mellom krets, klubb og lag som skal skape felles forståelse og evne til å 
ta tidsriktige beslutninger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TSSK`S SATNINGSOMRÅDER FOR 2021-22 SESONGEN 

 

Sportslige aktiviteter 
TSSK ønsker å etablere et attraktivt tilbud til utøvere som ønsker å satse videre under og etter 
VGS. Hovedsatsningen vil være samlinger med kretsens alle juniorer i regi av TSSK. Vi etterstreber 
å øke samarbeidet med trenerresurser fra miljøer utenfor kretsen, herunder for eksempel NSSF 
ved MOT samlinger.  
Juniorer vil som for forrige sesong, bli ivaretatt av de 3 utdanningsinstitusjoner i fylket. Kretsen vil 
sørge for samlingene blir koordinert slik at alle juniorløperne vil møte på flere felles samlinger. 
 
Gjennomføringsplan for sesongen 2021-22 vil fortløpende bli justert ift samlingsopplegg. Det blir gitt 
et tilbud som innebærer fellesaktiviteter i regi av kretsen hver måned frem til sesongstart under 
høsten 2021, med unntak av i ferieavviklingen. Endelig plan for hverdagstreninger for eldre 
junior/senior i Tromsø er under planlegging. Ved sesongstart, tilbud til alle utøvere om deltakelse i 
renn nesten hver helg. 

 
 
Målsetning: 
Beholde eliteløpere i Nord-Norge i et optimalt godt treningsfelleskap med treningsfasiliteter som gir 
gode treningsforhold hele året. Beholde de nest beste løperne i Nord-Norge i et godt 
treningsfellesskap gjennom et klubb-/krets tilbud og samlinger. 
Nordreisa Videregående Skole er etablert med skiskytterlinje med gode tradisjoner. I tillegg har NTG i 
Tromsø en egen linje for skiskyting, med gode og etablerte trenerressurser. Det  er også toppidrett 
skiskyting på Bardufoss VGS med erfarne trenere.  

 
 

Rekruttering: 
Kretsen vi ha fokus på å motivere flest mulig av klubbene til å gjennomføre nye skiskytterskoler 
kommende sesong. 
Kretsen vil videreføre den etablerte samlingsplanen med tilbud til minier og rekrutter. Det kreves 
ytterligere tiltak for bedre rekrutteringen til minier/rekrutter. Arrangementer med «pil-kast-
skiskyting», pil og bue, erteposer på boks m.m er aktiviteter som kan trigge de ungene som er 
under 9 år, og som kan være verdt å ta med seg i arbeidet med rekrutteringa.  

 
Klubbene må være forberedt på å delta med assistenttrenere på samlinger for minier og rekrutter.  
 
Jentesamling:  
Toril Aamo vil ivareta jentesatsingen 2021 – 2022.  
 
 Regionssamling: 
I tillegg til kretsens samlingsplan, vil det være to regionsamling for 15 – 16 åringer sammen med 
skikretsene Nordland og Finnmark i regi av NSSF (MOT-samling). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Utdanning: 

 
Utdanning skal i utgangspunktet skje innen hver krets gjennom TSSK, og utdanningsansvarlig. 
Utdanningsansvarlig vil være Rune Skog for sesongen 2021-2022. 

 
Oppgaver: 
- Avdekke behov for utdanning av trenere, ledere, TD, arrangere / orientere om kurstilbud, 

motivere for kurs. 
- Avtale tid og sted for kurs 

- Vurdere samarbeid mellom klubber, dersom dette skal skje i klubbregi. 
- Vurdere samarbeid med andre kretser, ved behov. 

 

Det siste året har NSSF utviklet en rekke digitale kurs som skal forenkle gjennomføringer og kostnader 
med kurs og utdanning. Det vises til NSSF`s kursoversikt her: https://skiskyting.no/utdanning-og-
aktivitet/utdanning-og-kurs/ 
 
Kretsen oppfordrer til treningssamarbeid mellom klubbene, der hvor dette er geografisk naturlig. 

 
I større grad enn tidligere, benytte aktive løpere i kretsen som motivatorer for rekruttene på 
treninger. 

 
Kretsen anmoder egne kvinnelige medlemmer til å søke på Trener 3 kurs. 
 
Det er også fokus på Sunn idrett og kosthold i idretten, overnevnte link kan benyttes for å få 
informasjon om kurs innenfor temaet.   
 
Nye klubber og anleggsutvikling: 
Kretsen i regi av styret må jobbe aktivt der muligheter for oppstart av nye klubber dukker opp. Styret 
må også kunne bistå klubber i / ved anleggsutvikling i de klubbene vi har ved behov.  
 

 
 
 
 
 

Med hilsen,  TSSK styret 

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

