Referat fra BSSK Høstmøte 13/10-2021 – Lampeland Hotell.
Tilstede:
Gaute Mjøen – IL Bevern
Nils Veslegard – Ål SSL / BSSK
Anne Hege Bjørndalen – Simostranda IL/BSSK
Per Olaf Stampe – Drammen Strong/BSSK
Bjørn Winsvold – Lier IL/BSSK
Nils Anders Lien – Simostranda IL
Kristoffer Staff – Hønefoss / BSSK
Mette Feten, Ål SSL
Torgeir Gjellerud – Svene IL / BSSK
Sverre Tjøntveit – Svene IL
På MS Teams:
Torgeir Skrede – Geilo IL
Dag Sveaas – Lier IL

1. Velkommen og kort orientering om kretssaker 2021 inkludert
økonomi og utviklingsavtalen med forbundet v. Nils Veslegard
Styret har hatt 8 styremøter hittil i år, alle på MS Teams.
Styret har bl.a. jobbet med disse sakene:
•
•

•
•
•

Samlinger for 13-16 og rekruttering
Skiskytteranlegg i Leirdalen – vi har hatt denne saken opp på to styremøter hvor Pål
Thomassen - initiativtaker til “Helårs skianlegg Leirdalen» i Lier, Turid Williksen – Viken
idrettskrets, Christian Gedde Dahl – NSSF deltok.
Regnskap / Økonomi
Ny lovnorm Særkrets vedtatt på kretstinget våren 2021
Utviklingsavtalen med forbundet

Regnskap pr 15/9-21:
Nils gikk gjennom foreløpig regnskap som viser et resultat på rundt 120 tusen, mot
budsjettert 35 tusen.

Utviklingsavtalen 2020/2021
Viktig at alle klubber registrere alle deltakere på kurs – det utløser penger fra forbundet.
De fleste klubbene har nå gjennomført rent idrettslag.

Samlinger:
Vi har gjennomført 4 kretssamlinger med tilsammen 493 samlingsdøgn med i snitt på 35
deltakere pr samling.
Det ble diskutert hva som kan være årsaker til at det ble såpass få som har deltatt på
samlinger i høst. For dyrt? Konfirmasjoner samme helg. Noen var også i karantene og
kunne ikke delta.
2.

Terminliste Sparbank1 Cup 2021-22 vedlagt forslag fra
styret. V Gaute Mjøen
Forslaget til terminliste ble diskutert og det kom inn forslag om å bytte helger mellom Ål
og Svene. Det kom også forslag om å endre litt på hvilke disipliner vi skal ha KM i og når
disse skal gjennomføres.
Det ble vedtatt følgende terminliste for Sparebank1 cup (inkludert andre viktige renn):
Dato

Arrangement

Sted

Arrangør klubb

TD

27-28
november
18-19
desember
15-16
januar

Sparebank1, sprint og
fellesstart
Sone renn evt
kveldsrenn i uken
Sparebank1, kort
normal og sprint

Geilo

Geilo

NSSF

Geilo/Ål og
Svene
Simostranda

Simostranda

Drammen
Strong/Lier

29-30
januar
5-6
februar
26-27
februar
17-20
februar
5-6
mars

Kvalfoss-sprinten (1316 år)
Sparbank 1, KM sprint
og KM normal
Sparebank 1, normal
og supersprint
HL (15 og 16 år)

Kvalfosssprinten
Svene

Svene/Bevern

Simostranda

Hønefoss

Hønefoss og Lier

Ål

19-20
mars
1-3 april

Landsmesterskap
Bjerke
skiskytterfestival
Sparebank1, sprint og
KM stafett
Bendit Liatoppen

Holmenkollen
Bjerke Il

Liatoppen
Liatoppen

Ål Skiskytterlag
Ål Skiskytterlag

Hønefoss
NSSF

Oppfordrer til et sonerenn 18-19 desember evt. kveldsrenn den uka.
Oppfordrer til totalt minst to kveldsrenn (lavterskel) i sesongen. To i øvre del og to i nedre
del av kretsen.

3.

Informasjon om opplegg for NC, NM inkludert opplegg for
innskyting
Forslag til fordeling av laglederansvar ble lagt frem og vedtatt.
Vi poengterer at for å sikre at alle utøvere i klubben får tilbud om hjelp med innskyting
og annen service under rennene, må alle klubbene melde inn til kretsen hvilke utøver
som ikke er på team/skole-lag slik at vi får en oversikt over hvem dette gjelder.
Dato

Arrangement

Øvelser

Sted

Lagleder

12-14 nov

Sesongstart

Sprint
fellesstart

Sjusjøen

BSSK

26-28 nov

Lerøy cup 1

Sprint
Fellesstart

Geilo

Ål

10-12 des

Lerøy cup 2
Lerøy cup 1

Sprint
Normal

Lygna

Svene

7-9 jan

Lerøy cup 3
Lerøy cup 2
Lerøy cup 1

Fellesstart
Sprint

Os i Østerdalen

Geilo

21-23 jan

Lerøy cup 4
Lerøy cup 3
Lerøy cup 2

Sprint
Kortnormal

Stryn

Lier

10-13 feb

Lerøy cup 5
Lerøy cup 4
Lerøy cup 3

Super sprint
NM Mix staffet
Normal

Målselv

Hønefoss/
Drammen
Strong

9-13 mars

NM Ungdom
og junior
Lerøy cup 6
Lerøy cup 5
Lerøy cup 4

Fellesstart
Sprint
NM staffet

Brumunddal

Ål / Bevern

24-27
mars

NM senior
Lerøy cup 7
Finale ungdom
og junior

Sprint
Fellesstart

Vik

Geilo /
Simostranda

4.

Uttakskriterier stafetter NM og Hovedlandsrenn v/Per Olaf
Stampe
Per Olaf gikk kort gjennom uttakskriteriene som ble vedtatt på høstmøtet i fjor. Den
viktigste endringen er at det er sammenlagt tid for Sprint + ½-Normal-tid som er
grunnlaget for uttak. Dette er i samsvar med uttakskriterier kretsen har hatt for HL i
mange år nå.
Uttakskriteriene ligger her:
https://skiskyting.no/kretser/region-ost/buskerud-ssk/uttakskriterier-stafett-hl-nm-forbuskerud-ssk/

5. Rekruttering Klubber / Krets
Antall aktive skiskyttere i kretsen går ned. Hva kan vi gjøre for å hindre dette i klubb og
krets?
Her er noen innspill som kom inn:
• Spikre datoer for samlinger tidlig
• Kveldsmatsamlinger e.l. for å skape engasjement
• Er vi for seint ute når vi skal invitere 10-åringer til å prøve skiskyting? Da har de
kanskje allerede valgt idrett.
• Ha aktiviteter for foreldre også.
• Trenerkurs – på samlinger
• Telenor skikarusell – med mulighet for å prøve skiskyting (laservåpen?)
• Kontakte Konnerud – høre om de kunne vært interessert i skiskyting

6. Eventuelt
Bytte av ansvar for premier Sparebank1 cup: Lier -> Bevern for perioden 2021-2023.
Deretter er det Ål som har ansvar 2023-2025.
Valgkomite:
Som vedtatt på kretstinget i vår, skal følgende klubber melde inn en person til
valgkomiteen: – Svene/Bevern, Lier/DrammenStr, Geilo/Ål må melde inn en person for
disse periodene:

Ny våpenlov:
Myndighetene har innført en ny våpenlov fra 1. juni 2021 som får konsekvenser spesielt
for nybegynnere som ikke kan låne våpen før foresatte har fått våpentillatelse fra
politiet. Behandlingstiden for slike søknader kan ta opp til 7 måneder.
NSSF har laget en fin oversikt over de nye bestemmelsene her:
https://skiskyting.no/artikler/nytt-vapenregelverk-fra-1-juni/
Her er en liste over hvem som er våpenansvarlige i klubbene:
- Simostranda: Bjørn Tore Aasand
- Bevern: Reidar Aasbø
- Svene: Sander Adriaanse
- Hønefoss: Altle Askilsrud
- Ål: Per Kvelprud
- Lier: Frode Stokke
- Geilo: Lars Gunnar Slaatto
- Drammen Strong: Stein Engevik
Referent: Bjørn Winsvold

