
Referat fra styremøte 04.05.22 

Til stede: 

Geir Aspenes 

Rune Hedegart 

Stig Tronstad 

Petter Alstad 

Karen Ishol Skogan  

Julie Bjørken 

Randi Van Zjip 

 

Saker: 

Hjemmeside 

Kretsens hjemmeside er oppe og går. Karen jobber med hjemmesida. Prøve å finne historikk om 

kretsting ol.  

 

Økonomirapport 

Rune viser fram økonomistatus for 2021. Nærmest 100% ajour pr. i dag. 

Det gjennomgås budsjett og resultat, og samsvar mellom disse to. 

 

Forberedelse kretsting 

Kretsting blir avholdt i Vinne tirsdag 24. mai 2022 

Det skal skrives en årsrapport i forkant av årsmøte. Styret fordeler oppgaver i forbindelse med 

innføringer i rapporten. Rapporten skal være ferdig ei uke før tinget avholdes. 

Det blir ordinær saksliste på tinget.  

 

Regionlag Trøndelag skiskyting, samlingsplaner 

Julie orienterer om neste sesongs samlingsplan.  

Samlinger for junior neste sesong: 

Oppstartssamling i juni, ei samling i august, ei høstsamling og ei snøsamling før sesongen starter.  

 

Det blir opprettet et toppidrettstilbud/regionlag for juniorer i samarbeid med STSSK. Det vil her også 

bli avholdt flere samlinger for de aktuelle utøverne. 



Det jobbes med en felles modell for organisering i NTSSK og STSSK. Det er ønsket tettere samarbeid i 

region for både 15-16 åringer og junior.  

Geir inviterer klubbene i kretsen til et teammøte for å informere om tilbudene som kommer neste år 

og samarbeidet med STSSK.  

 

Refusjon konstnader team 

Team Innherred har sendt søknad til kretsen for å få dekt kostander for ekstraarrangementer som ble 

avholdt inneværende sesong. Søknaden begrunnes med at Team Innherred måtte sende flere 

trenere enn normalt nødvendig til flere steder på grunn av koronapandemien og delte norgescuper 

som følge av dette.  

Kretsen innvilger søknaden med begrunnelse i at dette var en ekstraordinær hendelse denne 

sesongen. 

 

Eventuelt 

Kretsen vil arrangere et trenerforum før sommeren. Det kommer et forslag om å legge opp til et 

foredrag på teams med påfølgende samtale/diskusjon. Det legges opp til to arrangement, et for 

trenere i klubb og et for skole- og juniortrenere. Samarbeide med STSSK om dette.  

Forslag til foredrag for juniortrenere: 

Skyteteknikk/Skytefokus 

Optimalisering av intervalløkt 

Mental trening med Hanne Thoresen 

Ammunisjon 

 

Forslag til foredrag for klubbtrenere:  

Utviklingstrappa – Knut Kuvås Brevik 

Få med en skoletrener eller to, for å markedsføre skolene og snakke om tips til hva som 

mangler/trenges for å ta steget opp til junioralder. 

 

 

Neste styremøte blir holdt torsdag 12. mai 2022 

 

 

Referent Karen Ishol Skogan, 04.05.22 


