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VEDTAKSSAKER
Sak 53

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9 2020-22

Vedtak:

Protokoll for styremøte nr. 9 er godkjent.

Sak 54

Regnskapsrapport pr. 31.8.21 med prognose og økonomisk
rapport

Prognosen er relativt uendret siden forrige styremøte. Vi styrer dermed fortsatt mot et veldig godt
økonomisk resultat på over 5 millioner. Nedsiderisikoen på inntektssiden er i tillegg veldig lav, og vi
har også god kontroll på kostnadssiden.
Økonomisjefen vil gjennomgå prognosen og økonomisk rapport i detalj i styremøte.
Vedtak:

Styret tar framlagt regnskapsrapport til etterretning

Sak 55

Fluorforbud – nasjonale konkurranser

IBU har vedtatt nye regler vedr bruk av fluor i skismøring. Se eget vedlegg.
NSSF har i flere år praktisert at utøvere under 16 ikke har lov å bruke fluorholdig smøring.
Totalforbudet for utøvere under 16 år videreføres, samt at utøvere eldre enn 16 år, må følge IBUs
regelverk.
Vedtak:

Styret vedtar at totalforbudet mot bruk av fluor for utøvere til og med
16 år opprettholdes slik som det har vært praktisert de foregående
sesongene.
For utøvere over 16 år følger NSSF de regler (IBU Event and
Competition Rules) og retningslinjer som gjelder internasjonalt.
Eventuelle fluorkontroller vurderes fortløpende i henhold til de
testmetoder som er tilgjengelig.

Sak 56

Sak 48 2020-22 Varslingssak vedr tildeling av kretsmidler til
Oppland Skiskytterkrets – vurdering av videre prosess

Advokat Kleven har konkludert i saken og aksjoner er allerede iverksatt. Styret ønsker likevel å se
videre på prosessen i denne saken og vil sende saken til NSSFs Sanksjonsutvalg. SU vil behandle
saken videre.

Vedtak:

Styret vedtar at saken videresendes til NSSFs sanksjonsutvalg for
videre oppfølging.

Sak 57

Tildeling av Kongepokal 2022

NM 2022 er lagt til Vik i Sogn. Øvelsen er sprint (fredag), fellesstart (lørdag) og stafett (søndag).
De to foregående årene har Kongepokalene blitt delt ut i forbindelse med NM Rulleskiskyting da
NM Senior nå ved to anledninger dessverre har blitt avlyst som følge av koronapandemien.
Kongepokaler følger kalenderår, ikke sesong. NIF er i sluttfasen av en revisjon på nye regler
knyttet til Kongepokaler. Det ser foreløpig ut til å få liten påvirkning for vår del. Vi kommer tilbake
med orientering om dette når reglementet er klart.
Vedtak:

Styret vedtar at Kongepokalene for NM senior kvinner og menn for
2022 settes opp i øvelsen sprint.

Sak 58

Forsvarssjefens premie 2022 og Generalinspektøren for
Heimevernets premie for 2022

Forsvarssjefens pokal deles ut på en individuell herreøvelse hvert år under NM Senior og
Generalinspektørens for Heimevernets premie deles ut på en individuell kvinneøvelse hvert år
under NM Senior. Oppnevnelse av øvelse gjøres av styret i NSSF.
Premiene har tradisjonelt blitt delt ut på en av de andre individuelle øvelsene på NM Senior enn
hvor Kongepokalen blir tildelt.
De to foregående årene har ikke premiene blitt delt ut da NM Senior nå ved to anledninger
dessverre har blitt avlyst som følge av koronapandemien.
Vedtak:

Styret vedtar at Forsvarssjefens premie og Generalinspektøren for
Heimevernets premie for sesongen 2021-22 settes opp i øvelsen
fellesstart.
Styret vedtar også at Forsvarssjefens premie og Generalinspektøren
for Heimevernets premie sesongen 2020/21 ikke deles ut grunnet at
NM ble avlyst.

Sak 59

Representasjonsoppgaver for styret sesongen 2021-22

Vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til representasjon sesongen 2021-22

Sak 60

Retningslinjer for simulert høyde – innspill til arbeidsgruppen

Forslag til retningslinjer for bruk av simulert høyde
Ansvar
- Det er utøver som bærer ansvaret ved bruk av simulert høyde.
- Wada sine retningslinjer følges.
Anbefaling om faglig kunnskap
Det anbefales at:
- Utøver (og trener) har rådført seg med fagpersonell i Olympiatoppen og at begrunnelsen for
bruk er grundig vurdert ut ifra et helhetlig perspektiv.
- Utøver (og trener) tilegner seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde,
herunder faglig nytteverdi og at simulert høyde ikke må tillegges så stor betydning at det
reduserer påvirkning av daglige trening, restitusjon og kosthold.

Kommunikasjon og markedsføring
Det anbefales at:
- Utøver (og trener) åpent kan kommunisere rundt bruk av simulert høyde.
- Det tydelig kommuniseres i forbundene at simulert høyde kun er noe som brukes i spesielle
tilfeller for elite-utøvere, basert fra et faglig begrunnet ståsted, og er ikke noe som normalt
sett anses som hensiktsmessig for utøvere på lavere nivå.
- Utøver (og trener) ikke markedsfører produkter for simulert høyde.
Bruk
Det anbefales at:
- Simulert høyde kun benyttes hos utøvere som befinne seg på et svært høyt internasjonalt
nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til et uttak/deltakelse i OL, Paralympics,
seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende.
- Treningstilstanden har vært stabil fremragende over tid før man benytter simulert høyde.
- At arbeidet innen trening og prestasjonsernæring ellers befinner seg på et svært godt og
stabilt nivå før man benytter simulert høyde.
- Det har vært jobbet systematisk med andre sentrale prestasjonsvariabler, før man benytter
simulert høyde.

Vedtak:

Sak 61

Styret tar informasjon til etterretning

Uttakskriterier representasjon 2021-22

Se eget vedlegg: Uttakskriterier 2021-22
Vedtak:

Styret vedtar framlagte uttakskriterier for representasjon sesongen
2021-22.
Det tas samtidig forbehold om at terminliste og retningslinjer kan
endres fra IBUs side, som en konsekvens av covid-19. Dette kan få
følger for hvor vidt uttakskriteriene kan følges som oppsatt.
Administrasjon og sportslig ledelse får i så tilfelle fullmakt til å gjøre
uttak basert på gjeldende retningslinjer
Styret forventer en gjensidig god dialog mellom trenere og aktuelle
løpere utenfor landslag og deres trenere.

Sak 62

Ny smøretrailer

Viser til styresak 45 2020-22.
Da det har oppstått komplikasjoner ved planlagt finansiering av trailer, vil det kreves et nytt vedtak
på ny finansiering.
Vedtak:

Styret vedtar å gjennomføre prosjekt ny smøretrailer etter framlagte
finansieringsplan.
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