
 
 

Referat:  

Dagsorden vårmøte 02. juni 2021 kl 20.00 på Lampeland Hotell og MS Teams 

1. Info fra forbundet ved Håkon Engstu 

Håkon hadde bl.a. dette å dele med oss: 

• Utviklingskomiteen i forbundet er lagt ned. Ungdomsutvalg er opprettet og tar over noen 
av disse oppgavene. 

• Intensivert oppfølging ut mot klubb og krets. 
• Idrettsforbundet opplever 10% frafall i aktive utøvere, og oppfordrer klubber og krets til 

å gjøre tiltak for å hindre frafall i vår idrett 
• Økonomistyring – settes fokus på fra forbundet, ref sak i Oppland SSK 
• Ny Lovnorm som ble vedtatt på Kretstinget – les den! 
• Ny våpenlov og våpenforskrift. Mer info på nett (https://skiskyting.no/nyheter/nytt-

vapenregelverk-fra-1-juni/) 
• Sommer-cup for 17-Senior 
• Sommer LM Øst på Notodden 

2. Sparebank1-cup (v Gaute) 

Rulleski cup i kretsen? Innspill til styret fra klubbene innen 20. juni. 
Terminliste: 
Styret tar gjerne imot innspill til terminlistene. 
Forslag legges frem og vedtas på høstmøtet 

3. Erfaringer NC-NM ved Charlotte 

• Lagledelse: 
Ordningen med rundgang mellom klubbene har vi hatt noen år og ser ut til å fungere bra 
og vi fortsetter med denne ordningen. 

• Innskytingslister – fordelt på team og kretser gjennomføres et år til. 
• Fordelingen av NC-helger mellom klubber vedtas på høstmøtet 

4. Samlinger 13-16 2021. Orientering ved Nils 

Samlinger – viktig å få med de nye 13 åringene inn i Facebook-gruppa «13-16 år». 

2 MOT samlinger hvor forbundet stiller med trenere: 

• MOT samling 3-6 september – Geilo 

• MOT samling 15-17 oktober – Lampeland 

 

 



 
5. Status sportsplan – aktivitet og resultater ved Nils  

Sportsplan 2019-2022 

- rekruttering – det viktigste vi gjør 

- opprettholdt høyt sportslig nivå 

- antall deltakere/lisensbetalte gått litt ned.  

Ny sportsplan skal legges frem neste Kretsting for perioden 2022-2025 

6. Info fra Viken idrettskrets ved Turid Williksen 

Turid er primærkontakt for skiskyting i idrettskretsens styre. 

Anlegg – Leirdalen i Lier. Kompleks anleggssak. Vi kan invitere Pål Thommasen til styremøte 

for å orientere om sakens tilstand. 

Alternativt ønsker styret å fokusere på anlegg på Konnerud dersom Leirdalen-alternativet 

ikke lar seg realisere i nær fremtid. 

 

7. Eventuelt 

Ingen saker   

Referent: Bjørn Winsvold 


