
 
 

Referat fra styremøte nr. 4 – 14. september 2022 kl 20:00 – 21:00.  

   

Til stede: 
 

Nils Veslegard, Sverre Tjøntveit, Charlotte Fjeld-Andersen, Anne Hege 

Bjørndalen, Halvor Tjøntveit og Bjørn Winsvold - alle på MS Teams. 

Forfall: Kristoffer Staff, Per Olaf Stampe 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: NM Rulleskiskyting Gautefall 

 

BSSK stiller med hele 64 utøvere! 

Lagledere for BSSK blir Bjørn Winsvold for Jr+Sr (Pulje 1) og Nils Veslegard for 17-19 (Pulje 2). 

Det ser ut til at det bare er 2 Buskerud utøver som ikke er på skole/team som vi muligens må hjelpe 

med innskyting. Bjørn legger ut melding på Facebook (Buskerud Skiskytterkrets Norgescup) med info 

om lagledere og ber utøvere melde fra dersom det er noen som trenger hjelp med innskyting. 

 

 

Sak 2: Samlinger 

Halvor reporterte fra MOT-samling på Geilo 26-28 august: 

Det ble fin samling med sosialt opplegg på tvers av 13-16 gruppne.  

Jon Sebastian Olsen fra NTG-Geilo ble med som skytetrener. 

Steffen Solhaug Sæter og Varja Solt fra forbundet ble med på økter. 

 

Samling på Hønefoss førstkommende helg, 16-18 september for 13-16 gruppen: 

22 påmeldte. Vanskelig å finne trenere fordi samlingen går samtidig som NM Rulleskiskytiing på 

Gautefall. Men vi har fått med Fredrik Strømsnes som trener. 

 

Neste samling blir i Lier. 

Det rapporteres om godt arbeid og mye aktivitet i arrangementsgruppa for kretssamlingene. 

 

Sak 3: Høstmøte 

Vi gikk gjennom utkast til «Innkalling til høstmøte»  

Denne sendes ut til klubbene i kveld. 

På høstmøte ønsker vi å ta opp disse temaene: 

Våpenregelverk – vi ønsker input fra klubbene om hvordan de har løst dette. 

Rekruttering – vi ønsker at alle klubber skal få i oppgave å komme med en oppdatering på hvordan de 

jobber med rekrutering i klubbene. 

 

Sverre booker Lampeland Hotel og bestiller pizza til 17:30. 

 

Ungdomsutvalget i NSSF: Nils er med i dette utvalget. Der diskuteres det om vi skal innføre 

en «Åpen klasse» fra 17 år og eldre for å få flest mulig til å fortsette lengst mulig. Nils vil 

informere mer info om dette på høstmøtet. 
 

 

 

 



 

Sak 4: Terminliste 

Charlotte har laget utkast til SB1 cup terminliste. Sendes ut til klubbene for innspill og vedtas på 

høstmøte. 

 

Sparebank 1 cup 2022-2023 
 

Dato  Sted  Øvelse  TD 

26/11- 27/11-2022 Geilo  Sprint  
Fellesstart  

Ål  
 
 

14/1 -15/1-2023 Hønefoss Sprint  
Normal  

Svene  

27/1- 29/1 -2023 Oslo  
Bendit Kvalfoss 
 

  

4/2- 5/2-2023 KM helg  
Svene  

Sprint 
Staffet  
 

Geilo  
 

11/2 -12/2-2023 LM 
 

  

25/2 -26/2-2023 Ål  Sprint 
Normal  
 

Lier  

2/3- 5/3-2023 
 

HL   

4/3-5/3-2023 Simostranda  Sprint 
Fellesstart  
 

Hønefoss  

11/3 -12/3-2023 Bjerke bendit  
 

  

14/4-16/4-2023 Liatoppen    

    
 
 

 

Sak 5: Utviklingsplan 

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

 

 

 

Eventuelt: 

Ingen saker 
 
 
Neste styremøte: 5/10 -2022 kl. 20.00 
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