
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 10 – 16. desember 2021 kl 21:30 – 22:00.  
 

Til stede: 
 

Nils Veslegard, Anne Hege Bjørndalen, Gaute Mjøen, Per Olaf Stampe,  
Kristoffer Staff, Charlotte Fjell-Andersen og Bjørn Winsvold - alle på MS 
Teams. 

Forfall: Halvor Tjøntveit 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Info fra forbundet om koronasituasjonen 
 
Skiskytterforbundet inviterte til informasjonsmøte på Teams torsdag 16. desember på bakgrunn av 
myndighetenes nye smitteverntiltak denne uken. Vi i styret i BSSK hadde et kort styremøte i 
etterkant av dette møtet for å ta en gjennomgang av hva dette betyr for oss i kretsen. 
 
Ny kronaveleder fra skiskytterforbundet ligger nå ute på: 
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/ 
 
De viktigste punktene i hva vi fikk av informasjon fra forbudet er forsøkt oppsummert her. 
Planene gjelder for de neste 4 ukene. 
 

• Junior (20-22) og senior blir kvalifisert som toppidrettsutøvere – det betyr at alle får gå. 
• Ungdom (17-19) får gå NC med antallsbegrensing på 100 utøvere pr. gruppe/kohort + 

støtteapparat. 
• De to første rennene etter jul prøver man å få gjennomført på følgende måte: 

o NC på Os 8-9 januar blir for Junior og Senior. For ungdom (17-19) blir det renn 
samme helg men et annet sted på Østlandet (sted ikke fastlagt) 

o NC på Stryn/Markane 20-23 januar blir for ungdom mens junior og senior blir flyttet 
til at annet sted på Østlandet (sted ikke fastlagt) 

• For utøvere under 16 år blir det begrensinger med 100 i hver kohort. Kan ha flere på en dag 
eller helg.  
 

BSSK ønsker at vi skal få til arrangementer som Sparebank 1 cup hvor vi får med så mange 
som mulig innenfor de rammene som blir lagt. Dette kan vi få til hvis vi er fleksible og 
samarbeider godt mellom krets, klubb og kommuneoverlege. 
 
Vi ønsker å planlegge for at Sparebank 1 cup på Simostranda, 15-16 januar, går som vanlig 
renn, men vi må være forberedt på at det kan skje endringer når arrangementet nærmer seg. 
 
 
Neste møte: onsdag 5/1 – kl. 20.00 


