
FORVENTINGER TIL 
SKISKYTTERARRANGEMENTER



HVA SKAL KJENNETEGNE ET 
SKISKYTTERARRANGEMENT?



VÅRE VERDIER



ETISKE RETNINGSLINJER

NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og 
internasjonal idrett, basert på de etiske kjerneverdier og et 
grunnleggende samfunnsansvar.

•Nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk 
bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

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

Fulle retningslinjer ligger på skiskyting.no



OMFANG OG ANSVAR

De etiske retningslinjene 
gjelder for alle 
organisasjonsledd tilsluttet 
NSSF og alle 
organisasjonsleddenes 
medlemmer. Retningslinjene 
gjelder også for alle 
medarbeidere på alle nivåer 
inkludert midlertidig ansatte 
og oppdragstakere. Det 
påligger alle som er omfattet 
av de etiske retningslinjene å 
gjøre seg kjent med dem og 
medvirke til at de blir fulgt.

Ledere i klubb, krets, sentralt 
tillitsvalgte og ansatte i NSSF 
har et særlig ansvar for 
oppfølging av de etiske 
retningslinjene og skal fremstå 
som gode rollemodeller. NSSF 
tillitsvalgte og ansatte må også 
ha et bevisst forhold til 
hvordan deres private adferd 
kan påvirke tilliten til NSSF. 

Retningslinjene er et uttrykk 
for NSSFs grunnleggende syn 
på ansvarlig og etisk adferd. 
De er ikke uttømmende, og 
dekker ikke alle etiske 
problemstillinger som du kan 
møte. Det kreves god 
dømmekraft for å avgjøre om 
en bestemt handling eller 
beslutning er etisk forsvarlig. 
Er du i tvil, må du søke 
veiledning hos din 
overordnede eller ta kontakt 
med forbundskontoret.



• Du opptrer profesjonelt og med 
aktsomhet, redelighet og saklighet.

• Du avstår fra handlinger som kan 
svekke tilliten til NSSF og NSSFs
medlemmer.

• Du behandler alle du kommer i kontakt 
med gjennom ditt arbeid med høflighet 
og respekt.

• Du er åpen, ærlig og tar ansvar.

• Det er forventet at alle som har en eller 
annen rolle innenfor vår organisasjon 
opptrer i tråd med prinsippene for «fair 
play».

GRUNNLEGGENDE FORVENTNINGER
Du er kjent med idrettens verdier og legger dem til grunn for ditt 
engasjement i og for Idretten.



•Verne om idrettsorganisasjonens 
grunnverdier
•Bidra til en åpen og inkluderende idrett
•Bidra til at idrettens felles mål blir 

nådd
•Påta deg ansvar for at de formelle og 

etiske normer og retningslinjer 
etterleves

•Være tydelig utad på idrettens 
verdigrunnlag – hva er viktig og hva er 
riktig
•Ta med medlemmene i beslutningene 

•Holde en høy standard i egen oppførsel 
både innad og utad
•Løse tvister og konflikter rettferdig og 

omgående i overensstemmelse med 
organisasjonens regler og prosedyrer
•Administrere idretten etter økonomiske 

holdbare prinsipper
•Utnytt aldri din virksomhet til å 

fremme egne interesser på bekostning 
av organisasjonens.
•Vær kritisk til aktører som driver 

unødig kjøpepress på barn og ungdom.

7.4 ETISK VEIVISER FOR ANSATTE OG 
ENGASJERTE I NSSF



•Vær upartisk
•Prioriter utøverens sikkerhet og helse 

over alt annet
•Vis respekt for utøvere, trenere og 

støtteapparat og vær åpen for å 
begrunne dine beslutninger
•Ta alltid ansvar for dine beslutninger 

•Søk kunnskap og vær alltid oppdatert 
om din idretts utvikling
•Unngå bruk av nedsettende språk og 

skjellsord i forhold til alle idrettens 
aktører

7.5 ETISK VEIVISER FOR 
FUNKSJONÆRER



•Det skal utøves ansvarsfull oppførsel av 
TD.
•TD skal være sin posisjon og rolle 

overfor arrangør, utøvere og trenere/ 
ledere bevisst, med evne til kritisk 
refleksjon over sin TD-rolle.
•TD skal vise rettferdighet og behandle 

alle likt.

•TD er inhabil i saker som gjelder egne 
barn eller utøvere i samme klasse som 
egne barn.
•Det skal være lojalitet innad i TD-

gruppen og mellom TD-ene under 
konkurranser.

7.6 ETISK VEIVISER FOR 
TEKNISK DELEGERTE



FORVENTINGER TIL 
BÆREKRAFT OG MILJØ
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett-og-barekraft/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett-og-barekraft/


Plastsmart idrett
«Plastsmart idrett» har vært et samarbeid 
mellom Norges idrettsforbund og WWF 
Verdens naturfond siden 2019. 
Målet var å kartlegge plastbruken, utarbeide 
et veikart og identifisere måter å nå ut med 
relevante tiltak for idretten. 
Dette skal redusere bruk av unødvendig 
engangsplast innenfor norsk idrett, og 
minimere plastavfall som kommer på avveie.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett-og-
barekraft/plastsmart-idrett/

Sjekkliste:
1. Sett plast på agendaen
2. Dropp all unødvendig plast
3. Gjør plastsmarte innkjøp
4. Ingen plast på avveie
5. Gi plasten videre liv
6. Inngå plastsmarte samarbeid

BÆREKRAFT OG MILJØ

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett-og-barekraft/plastsmart-idrett/


•Alle arrangører til NM, NC, HL skal ha et vegetar-alternativ i sine 
kiosker, middager o.l (NB: 1 biff tilsvarer 500 plastposer)

•NSSF skal sørge for gode digitale tjenester som erstatning for bruk 
av papir i størst mulig grad på arrangement innen 2026

•Alle arrangører skal i størst mulig grad samarbeide med 
leverandører som produserer og driver på en bærekraftig måte. 

•Legg til rette for økonomisk gunstige overnattingsalternativer

BÆREKRAFT OG MILJØ



•Arrangører skal legge til rette for kollektive og klimavennlige 
transportmetoder mellom de mest brukte hotellene og arena. 

•Alle utøvere oppfordres til å velge kollektive og klimavennlige 
transportmetoder til arrangement der dette er mulig 

BÆREKRAFT OG MILJØ



•Arrangementer og anlegg skal benytte godkjente avfallsmottak og 
sørge for at alt avfall kildesorteres innen 2026

•Alle nye skytebaner skal konstrueres etter "best practice" hva 
gjelder oppsamling av bly og messing.

•Alle skytebaner som ikke er konstruert med oppsamling av bly, 
skal benyttekulefang og på sikt oppgraderes

BÆREKRAFT OG MILJØ



FORVENTINGER TIL 
NASJONALE ARRANGEMENTER



•Forskjellen ligger i detaljene

•Bruk Arrangørhåndboken
- Send rundt relevante kapitler til de enkelte funksjonærene så de stiller forberedt

•ASKO Cup er det tredje øverste nivået i verden

•Spør heller en gang for mye enn en for lite

NASJONALE ARRANGEMENTER



•Nok folk på offisiell treningsdag
- Spesielt på skytebanen til å trekke opp skiver og koste matter

•Arrangøren skal vente på utøverne og ikke motsatt. 
-Husk at utstyrskontrollen er operativ 30 minutter før innskyting – i hver pulje.
- Brikkeendringer må legges inn raskere enn tiden utøveren bruker fra 

rennkontor til Utstyrskontroll

•Arrangøren skal ha gode nok snøforhold slik at utøverne kan benytte sitt 
beste konkurranseutstyr. 
- Ved spesielle forhold, kan rennjuryen korte ned distansen og/eller gå andre 

løyper som har gode nok forhold.

NASJONALE ARRANGEMENTER



•Standplass skal være avrettet mot stokk i forkant

•Matter skal være skrudd i frem og bakkant

•Skivene skal være pusset og malt slik at ikke store flak faller av ved treff 
på skiven

•Alt skal være funksjonstestet og klart i god tid før gjennomføring

•Alt skal være klart før offisiell trening

•Sørg for god internkommunikasjon underveis
- Bruk radioer som anvist

NASJONALE ARRANGEMENTER




