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HOVEDSATSINGSOMRÅDE
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
TOPPIDRETT Norge skal være verdens ledende 

skiskytternasjon.
Ja

REKRUTTERING OG 
SKISKYTTERAKTIVITET

Norges skiskytterforbund skal i 
perioden implementere kunnskapen fra 
utviklingstrappa i organisasjonen. 
Gjennom å spre kunnskapen fra 
utviklingstrappa ut til utøvere, trenere, 
foreldre og ledere skal vi skape et felles 
språk og en felles treningsfilosofi for 
utvikling av unge skiskyttere. 
Utviklingstrappa skal virke "samlende" i 
organisasjonen og styrke samarbeidet 
både innad i treningsmiljø og mellom 
treningsmiljø.

Ja/delvis Utviklingstrappa er godt 
innarbeid i organisasjonen 
og tema/innhold gis 
gjennom flere digitale 
fagmøter jevnlig.

På rekrutteringssiden av 
nye skiskyttere har vi en vei 
å gå, det samme på frafall.

UTDANNING OG 
KOMPETANSE

NSSF skal gjennomføre et 
kompetanseløft i organisasjonen, med 
fokus på utdanning av trenere.

Delvis Kompetansedeling og 
fagmøter bra.
Trenerkurs for svakt.

UTDANNING OG 
KOMPETANSE

NSSF skal jobbe mer målrettet ut mot 
klubb og krets for å styrke 
kompetansearbeidet.
Dette skal skje gjennom god dialog, 
gjensidig forventningsavklaring og faste 
treffpunkter.

Delvis Kompetansedeling og 
fagmøter bra.
Klubbbesøk og 
klubbutvikling for svakt.

3



HOVEDSATSINGSOMRÅDE
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
ANLEGG I løpet av perioden skal teknisk 

standard og infrastruktur på 
skiskytteranlegg i Norge heves. 

Delvis Noen nye anlegg, og noen 
oppgraderinger.

ANLEGG Utvikle anlegg i by-nære strøk. Ja

ARRANGEMENT NSSF skal heve arrangørkompetansen 
på alle nivå for å sikre gode sportslige 
og attraktive arrangement.

Delvis Arrangørhåndbok positiv, 
men for lite konkret arbeid 
mot arrangør.

ARRANGEMENT NSSF ønsker å utrede muligheten for 
bruk av laservåpen og luftgevær til bruk 
i rekruttering, samt til konkurranser 
(«city-konkurranser).
Målet er mer synlighet hele året.

Delvis Nystartet laserprosjekt 
sammen med IBU.

MARKED, 
KOMMUNIKASJON OG 
ØKONOMI

Norges Skiskytterforbund skal være 
Norges mest attraktive 
samarbeidspartner for nasjonalt og 
internasjonalt næringsliv og nasjonale 
mediehus.

Delvis Vi er på god vei til å bli den 
mest populære idretten i 
Norge. Per april 2022 ligger 
vi på førsteplass (41 %) 
foran fotball og langrenn.

SAMFUNNSANSVAR OG 
SAMHANDLING

NSSF skal opptre som en ansvarlig og 
utviklingsorientert aktør i norsk og i 
internasjonal idrett, gjennom styrking av 
kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid, 
miljøbevissthet og med aktiv deltakelse.

Delvis Opptrer ansvarlig, jobber 
for lite aktivt på område.
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1. TOPPIDRETT
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
ELITELANDSLAG Vi skal være blant de to beste 

nasjonene i verdenscupen sammenlagt, 
og beste nasjon på medaljestatistikken i 
mesterskap. 

Ja

REKRUTTERINGS- OG 
JUNIORLANDSLAG

Vi skal ha utøvere som oppnår 
pallplasseringer i IBU Cup, EM og 
medalje i VM for junior (20-22).

Ja

TOPPIDRETT FOR SYNS-
OG 
BEVEGELSESHEMMEDE

Vi skal legge til rette for syns- og 
bevegelseshemmede, der målet er 
medaljer i mesterskap og 
pallplasseringer i IPC World Cup. 

Delvis Ikke oppnådd 
pallplasseringer.

KRAFTSENTER Vi skal opprettholde styrken i det 
nasjonale kraftsentret på Lillehammer, 
og søke å opprettholde ytterligere 
sentre der det er naturlig og tilstrekkelig 
treningsfasiliteter og kompetanse er 
tilstede.

Delvis Gjennom perioden har 
«kraftsenter»-begrepets 
betydning blitt endret. Det 
jobbes på en litt annen 
måte. Lillehammer/Oslo er 
likevel en destinasjoner 
som drar nytte av 
forbundets miljø og 
kompetanse.

KJØNNSBALANSE Begge kjønn skal være en del av 
støtteapparatet.

Nei Veldig få kvinnelige i 
støtteapparatet.
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2. REKRUTTERING OG 
SKISKYTTERAKTIVITET
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
AKTIVE SKISKYTTERE Hele organisasjonen skal arbeide aktivt 

med rekruttering, og ivareta  
utøverne våre på en best mulig måte.

Ja Utfra covid-19 situasjonen!

AKTIVE SKISKYTTERE Det skal jobbes aktivt med nytenkende 
prosjekter for å bedre rekrutteringen.

Delvis Klubbutvikling
Road-trip 2021

SYNS- OG 
BEVEGELSESHEMMEDE

NSSF skal sammen med NSF drive 
aktiv nyrekruttering. 

Ja

YOUNG STAR 15-16 ÅR Flere og bedre skiskyttere, med mål om 
økt motivasjon til å fortsette med 
idretten i den kritiske frafallsperioden.

Delvis Ingen Young-star i 2021, 
men samlinger på 
krets/regionsnivå 
gjennomført

VIDEREGÅENDE SKOLER I samarbeid med offentlige og private 
skoler med spesialisering i skiskyting, 
sørge for å gi et godt treningstilbud for 
aldersgruppen 17-19 år.

Delvis Avtaler ikke på plass.
God dialog med blant annet 
fagmøter.

KRETSLAG/TEAM Lokalt utviklingsmiljø for utøvere. Gi et 
treningstilbud til skiskyttere som ønsker 
å kombinere skole/studier og satsing på 
skiskyting. Lage gode treningsgrupper 
for utøverne.

Ja Teamavtaler signert.
Møter gjennomført.
Tilskudd tildelt og utbetalt.
Fagmøter gjennomført.
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2. REKRUTTERING OG 
SKISKYTTERAKTIVITET
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
UNIVERSITET/
HØYSKOLE

Søke kompetanse hos 
utdanningsinstitusjoner og ha et aktivt 
samarbeid om idrett og utdanning.

Nei
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3. UTDANNING OG KOMPETANSE
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
UTVIKLINGSTRAPP Trenerne i Norge skal ha en klar 

forståelse av NSSFs grunnleggende 
filosofi for utvikling av skiskytterutøvere. 

Ja Delt ut utviklingstrappa
Fagmøter

TRENERUTDANNING Alle skiskyttere skal ha tilbud om 
kvalifisert trener. 

Delvis 200 Innføringskurs - Ok
Trener 1 kurs - Delvis
Trener 2 kurs (ikke 
ferdigstilt)
Trener 3 kurs - Ok
Topptrener/OLT – Ok

KLUBB- OG 
KRETSUTVIKLING

Heve trenerkompetansen i alle 
skiskytterklubber i Norge.

Delvis Road-trip
Klubb-besøk
Teamsmøter (faglig)

TD-UTDANNING Alle skiskytterkonkurranser skal 
arrangeres i henhold til NSSFs
konkurranseregelverk og ivareta 
sikkerhetsbestemmelsene for 
skytevåpen.

Ja

SUNN IDRETT Sunn utvikling av unge idrettsutøvere. Ja/delvis Foredrag alle samlinger
Jens sitter i 
kompetansegruppen.

ANTIDOPINGARBEID Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett 
nasjonalt og internasjonalt, gjennom å 
ta et tydelig standpunkt mot doping.

Delvis Ren utøver gjennomført på 
samlinger og 
representasjon. Ren 
idrettslag veldig svakt.
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4. ANLEGG

OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
INTERNASJONALE 
ANLEGG

I Norge skal det være ett 
nasjonalanlegg for skiskyting, 
Holmenkollen. Minst to anlegg skal 
tilfredsstille kravene til B-lisens fra IBU.

Delvis Nasjonalanlegg – Ok
B-lisens – kun Sjusjøen

NASJONALE ANLEGG Innen 2022 skal minst 25 anlegg ha 
nasjonal C-lisens for å kunne    
arrangere nasjonale arrangement

Ja 28 anlegg (inkl. A og B-
lisenser)

ETABLERING AV NYE / 
OPPGRADERTE ANLEGG

Innen 2022 skal det bygges / 
oppgraderes minst 10 anlegg. Anlegg i 
by-nære strøk, rulleskianlegg og mindre 
anlegg skal prioriteres. 

Ja -Minst 10 anlegg 
oppgradert.
- Lillomarka, Sandripheia, 
Grønkjær, Vestmarka, 
Tromsø.

ANLEGGSVEILEDER 
SKYTEBANE

Lage en anleggsveileder for skytebane 
og herunder sette fokus på bærekraftig 
miljøprofil på våre anlegg med spesielt 
fokus på oppsamling av bly.

Ja Ferdig utviklet.

SNØ NSSF skal ha kunnskap om snø for å 
sikre god gjennomføring av treninger og 
konkurranser.

Ja Snow for the Future
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5. ARRANGEMENT
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
INTERNASJONALE 
ARRANGEMENT

NSSF skal være ledende på å utvikle 
arrangement på et høyt
internasjonalt nivå.

Ja

WORLD CUP NSSF profesjonaliserer World Cup i 
Holmenkollen ved at ett 
arrangørselskap står ansvarlig for 
planlegging og gjennomføring.

Ja Holmenkollen Skifest 
profesjonell aktør.
NSSF medeier.

IBU CUP / IBU JUNIOR 
CUP / EM / JUNIOR-VM

NSSF søker samarbeid med arrangører 
som holder et meget høyt nivå på 
planlegging og gjennomføring av 
arrangement. 

Ja Flere arrangementer i 
perioden.

NASJONALE 
ARRANGEMENT

NSSF skal ha gode sportslige 
arrangement på et godt teknisk nivå. 

Ja God på sportslige 
arrangement, svakere på 
forberedelser.

LOKALE / REGIONALE 
ARRANGEMENT

Gi et godt renntilbud til de yngste 
medlemmene gjennom flere 
lokale/regionale arrangement. 

Delvis Ja, på antall renn, men 
svakere på 
arrangørkompetanse.
Covid begrenset renntilbud 
i 2020/2021

LASER OG SOMMER-
KONKURRANSER

Mer synlighet og enklere rekruttering Delvis Lerøy Sommercup
Laserprosjekt i oppstart.
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6. MARKED, KOMMUNIKASJON OG 
ØKONOMI
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
MARKED/
KOMMUNIKASJON

Norges Skiskytterforbund skal være 
Norges mest populære idrett, og blant 
norsk næringslivs mest attraktive 
samarbeidspartnere.

Delvis Vi er på god vei til å bli den 
mest populære idretten i 
Norge. Per april 2022 ligger 
vi på førsteplass (41 %) 
foran fotball og langrenn.
Tiltak gjennomført:
- Ansatt 

innholdsprodusent
- God partneroppfølging 

tross Covid-19 (digitalt)
- Nye partnere
- God utøveroppfølging

ØKONOMI NSSF skal ha en sunn økonomi preget 
av nøkternhet, stabile og forutsigbare 
inntekter, god kostnadskontroll og solid 
egenkapital.

Ja
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7. SAMFUNNSANSVAR OG 
SAMHANDLING
OMRÅDE MÅL OPPNÅDD KOMMENTAR
ANTIDOPINGARBEID Arbeide for en ærlig og dopingfri idrett 

nasjonalt og internasjonalt, gjennom å 
ta et tydelig standpunkt mot doping.

Ja Ikke veldig synlig. Svak på 
rent idrettslag.

ORGANISASJON OG 
ETIKK

NSSF skal implementere sitt verdi- og 
etikkarbeid overfor alle ledd i 
organisasjonen, og skal jobbe for å få 
alle med.

Delvis Jobber for lite aktivt ut mot 
organisasjonen på disse 
områdene.

POLITIKK OG 
(INTER)NASJONAL 
SAMHANDLING

NSSF skal arbeide for at 
(skiskytter)idretten skal være åpen, 
inkluderende og verdiskapende 
nasjonalt og internasjonalt.

Delvis Ikke veldig synlig og lite 
konkrete handlinger.

LIKESTILLING I 
SKISKYTING

Vi skal styrke kjønnsbalansen blant 
trenere og ledere i norsk skiskyting.

Delvis/nei Bærekraftsstrategi med 
fokus på likestilling.
Likestilling for valgkomite

MILJØ OG KLIMA NSSF skal redusere sitt miljø-(og klima) 
fotavtrykk gjennom et kontinuerlig 
miljøforbedringsarbeid.

Nei Vi har utviklet forslag til 
bærekraftsstrategi, med 
fokus på:
- God helse
- Likestilling
- Ansvarlig forbruk og 

produksjon
- Stoppe klimaendringene
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