
 
 

Referat fra styremøte nr. 3 – 18. august 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: Rapport fra NSSF Ting 2022 

 

Bjørn deltok som BSSKs representant på Tinget i Størdal 10-12 juni. 

 

Mange bra tilbakemeldinger på utviklingsplanen for 2022-2026. 

Det ble vedtatt noen endringer/justeringer i planen, bl.a: 

- Anlegg i bynære strøk – viktig at forbundet jobber med å kartlegge behov og hjelpe for å få tillatelser 

til å bygge anlegg i disse områdene hvor behovet et stort og mulighetene for økt rekrutering er størst. 

- Styrke NM Senior som produkt. Det ble foreslått og vedtatt at vi skal også styrke NorgesCup 

(AskoCup) som produkt. De fleste av skiskytterne i Jr og Sr går ikke IBU-cup eller WC og teamene 

trenger å få styrket NorgesCup som produkt og bli mer synlig i media slik at de lettere kan hente inn 

sponsormidler. 

- Endring i hvor mange som kan delta på NSSF Ting. Nå blir det en fordeling ut ifra antall 

lisensbetalere pr krets pluss kvotering av unge under 26 år. 

 

 

Sak 2: Samlinger 

Halvor refererte fra forrige samling på Simostranda. 

Relativt bra oppmøte og mange hadde sin første samling. 

 

Samling Geilo 26-28 august 

Ca 25-30 stk påmeldt til samlingen. Det blir også med endel foreldre. 

Dessverre har ikke forbundet klart å stille med utøvere eller trenere på disse to MOT samlingene. 

Dette er uheldig siden det er populært og inspirerende for de unge utøverne å møte landslagsutøvere 

som trenere på samlingene. 

Nils sjekker opp med NTG Geilo om de har noen som kan stille som trenere. 

 

 

Sak 3: Høstmøte 

Høstmøte blir 12. oktober på Lampeland hotell. 

 

Sak 4: Utviklingsplan 

Venter på forbundets vedtatte plan før vi jobber videre med vår utviklingsplan. 

 

Sak 5: Terminliste 

Lagledere på Rulleski-NM, Gautefall. 16-19 september: – Ål 17-19, Lier Jr+Sr 

 

Charlotte lager utkast til SB1 cup terminliste til neste styremøte  



 

 

 

Eventuelt: 

Hovsmarka, Hønefoss – Kristoffer orienterte og situasjonen rundt anlegget på Hovsmarka. 

NSSF bidrar med bistand og advokathjelp. 
 
 
Neste styremøte: 14/9 -2022 kl. 20.00 


