
 
 
Referat fra styremøte nr. 2 – 07. juni 2022 kl 20:00 – 21:00.  
   

Til stede: 
 

Nils Veslegard, Kristoffer Staff, Per Olaf Stampe, Charlotte Fjeld-
Andersen, Anne Hege Bjørndalen, Halvor Tjøntveit og Bjørn Winsvold - 
alle på MS Teams. 

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

 
Sak 1: Forberedelser til NSSF Ting 2022 
 
Bjørn stiller som BSSKs representant på Tinget i Størdal 10-12 juni. 
Alle tingdokumentene er tilgjengelig her: https://skiskyting.no/artikler/nssf-ting-2022/ 
 
Vi gikk gjennom utkastet til utviklingsplan for 2022-2026 som skal behandles på Tinget. 
Dette er en bra og gjennomarbeidet utviklingsplan som har en fin og oversiktlig struktur. 
 
MÅL 2026 
- Øke antall aktive utøvere med 25 prosent  
- Verdens beste skiskytternasjon  
- Heve kompetansen i skiskytter-Norge 
 
Vi synes spesielt «Øke antall utøver med 25 prosent» er et fint og viktig mål, men samtidig et veldig 
hårete mål.  
 
Disse 3 målene for perioden skal nås gjennom 14 prosjekter som NSSF vil iverksette. 
Her er noen kommentarer til noen av prosjektene: 
 
10. Kompetanseheving 
Her synes vi forbundet har gjort en flott jobb med Teams møter hvor viktige og interessante 
temaer har blitt gjennomgått. Dette bør fortsette inn i neste periode. 
Teams møter viktig verktøy også for 8. Trenerutvikling og 12. Prestasjonskultur 
 
5. Anleggsutvikling: 
Skal vi nå målet om 25% flere utøvere er tilgangen til anlegg sentral. Vi trenger flere anlegg i 
Drammensområdet og nedre Buskerud bør være et satsingsområde siden vi har få anlegg 
tilgjengelig for potensielt mange utøvere. Forbundet må være med å dra lasset her.  
 
11. Para-skiskyting 
Viktig å kunne tilby skiskyting også til para-utøvere. 
 
14. Organisasjon og struktur 
For å nå målene for perioden er disse punktene sentrale tror vi: 
14.1 Definere kretsens rolle og arbeidsoppgaver 
14.3 Definere team sin rolle 



 
3. Flest mulig – lengst mulig. 
Toppidrettsstatus – kan vi utvide toppidrettsbegrepet slik at flere kan kombinere studier med 
idrett? 
 
 
Eventuelt: 
Ingen saker 
 
 
Neste styremøte: 18/8 -2022 kl. 20.00 


