
 
 
Referat fra styremøte nr. 11 – 5. januar 2022 kl 20:00 – 21:30.  
 

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: Lagledere NC/Lerøy-Cup på Os og i Karidalen 7-9 januar 
Det er Geilo som ha laglederansvar denne helgen, men siden rennet er delt i to lokasjoner 
trenger vi muligens lagledere begge steder. Charlotte sjekker opp med Geilo. 
Det er ingen Buskerud-løpere i 20-22 og senior som ikke er på team, så vi trenger strengt tatt 
ikke lagleder på Os. 
 
Neste renn om 2 uker blir på Geilo (20-22 og senior) og Stryn (17-19). Da er det Lier som har 
laglederansvar. Bjørn sjekker opp og sørger for at Lier stiller med lagleder begge steder. 
 
Sak 2: Simostranda SB1 cup 
Det blir Spareban1-cup renn på Simostranda 15 – 16 januar, men med deltakerbegrensinger. 
Rennet deles opp i to bolker med max 100 deltakere + 100 foreldre i hver bolk. 
Buskerudløpere vil bli prioriterer dersom det blir for mange påmeldte. 
 
Sak 3: HL 
Vi trenger noen til å ta ansvar for overnatting, lagleder og stafettkomite for HL i 
Holmenkollen. 
Charlotte sjekker med Geilo om de kan ta oppgaven med å sette sammen en lagleder og 
stafettkomite. 
 
Sak 4: Sportsplan 
Må ha en ny plan klar til kretstinget 2022. 
Nils sender ut den inneværende planen ut til klubbene og ber om innspill til endringer med 
frist for tilbakemelding 1. februar. 
 
Sak 5: Kretsledermøte på Sjusjøen 12 – 13 november 2021 
Bjørn stilte som BSSK representant på kretsledermøte i forbindelse med Sesongstart 
Skiskyting på Sjusjøen 12-13 november og presenterte en kort muntlig rapport fra møtet. 
Temaer som ble presentert og diskutert på møtet var: 

• Langtidsplan 2022-2026 
• Fra skiskytterskole til skiskytter 
• Rekruttering av de vi ikke når pr dags dato 
• Øke kvinneandel i lederroller i norsk skiskyting 

 



 
Sak 6: Sammenlagtlister SB1 cup 
Vi trenger noen til å lage sammenlagtlister SB1 cup. Vi foreslår at dette ansvaret tillegges de 
klubbene som har ansvar for premier. Det må lages lister som vi kan legge ut på hjemmesiden 
vår underveis i sesongen. 
Bjørn tar kontakt med de som har ansvar for premier innværende sesong og avtaler hvordan 
dette kan gjøres. 
 
Sak 7: Smøresamarbeid i kretsen under NC/Lerøy cup 
Det har kommet inn et ønske om at BSSK skal sette opp et opplegg for felles smøretilbud for 
alle utøvere i kretsen, om et supplement til de som allerede har tilbud om dette gjennom sine 
respektive team. På denne måten kan vi gi et likt tilbud til alle i kretsen 
Spørsmålet er om det er behov for en slik ordning og om det er nok ressurspersoner i 
støtteapparatet som vil stille opp på en slik dugnad. 
Slik vi ser det er det vanskelig å få til dette i inneværende sesong men noe som bør utredes for 
neste sesong. 
 
 
Neste møte: 8/2-2022 – kl. 20.00 


