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SKISKYTTERSKOLEN - REKRUTTERING
Hvordan når vi nye skiskyttere?

• Planlegge skiskytterskolen i god tid, slik at det ikke kræsjer med andre, store ting der 
dere bor

• Markedsføre lokalt
• Sosiale medier som Facebook og Instagram (lik og del)
• Snakke med skolen(e) om dere kan komme og holde en gymtime
• Være tilstede på lokale «happeninger», om det er fotballcup, festivaler, 

langrennstrening, messe i byen/tettstedet osv…
• Lag en ferdig skrevet artikkel til lokalavisa, hent inn gamle helter som bidra, 

husk bilde og kort info om dato, tid og sted for første trening. 
• Husk å «stå i det», da det ett år kan være litt liten rekruttering, men neste år kan det 

være bra. Rekruttering går i bølgedaler
• Forbundet har laservåpen til utlån – kontakt jens@skiskyting.no
• Vi har kjøpt en henger med utstyr i som klubbene kan låne til sitt rekrutteringsarbeid, 

her vil det være laservåpen og markedsmateriell som dere kan bruke til å lage et bra 
event for å vekke interessen. Klar på nyåret.



SKISKYTTERSKOLEN
Vi har en egen landingsside som vi ønsker at klubbene våre bruker

www.skiskytterskolen.no

Vi ønsker at alle klubbene fyller ut info om sin skiskytterskole her

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zkk6wgs8V61NpMrpAw
PQZ0hUMzA0NVZaV1A4QVZBUlVWRDZaNVVWMU4wWiQlQCN0PWcu&wdLOR=cED41C940-3CE8-
4425-B8E0-5E8566585F52



BAMA SKISKYTTERSKOLEN

Prøveprosjekt i høstferien på Sjusjøen Skiarena, Natrudstilen

https://skiskyting.no/aktivitet/bama-skiskytterskole/



FLEST MULIG – LENGST MULIG
Viktig å skape arenaer på tvers av klubbene i kretsen - skiskytterfamilien

- Lag samlingsopplegg (ser dere er godt i gang med dette – hele 5 samlinger i høst!)
- Flere lavterskel-arrangement og tenk utenfor boksen. Skicross med skyting, sykkel 

og skyting nå i høst, lag en utfordrende hinderløype inkl skyting osv..
- Bruk forbilder lokalt, yngre utøverne ser veldig opp til de eldre utøverne i 

klubben/kretsen.
- Flere lokale renn for barn og unge (helt topp med Hedmarkscupen)
- Våre trenere og andre ressurspersoner kan komme å ha en inspirasjonsøkt eller 

lignende

Utfordring med antall våpen i klubbene:
- Klubbene kan låne våpen seg i mellom, klubbene kan søke på spillemidler til utstyr. 
- Forbundet jobber med å få på plass et våpenfond allerede i 2022 til klubbene, det vil 

i så fall komme mer informasjon på skiskyting.no og direkte til klubbleder.



VÅPENREGLER

Vi har laget en egen landingsside for dette

https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-og-
regler/sikkerhetsbestemmelser-og-vapenregler/

Husk at klubbene melder inn til politiet hvem som er våpenansvarlig i 
klubben. Det kan være flere, men en må være hovedansvarlig. Ny liste 
sender dere inn når lista endres med en person.




