
 
 

Referat fra BSSK Høstmøte 12/10-2022 – Lampeland Hotell.  

Tilstede:  

Nils Veslegard – Ål SSL / BSSK  
Anne Hege Bjørndalen – Simostranda IL/BSSK 
Bjørn Winsvold – Lier IL/BSSK 
Kristoffer Staff – Hønefoss / BSSK 
Sverre Tjøntveit – Svene IL / BSSK 
Torgeir Gjellerud – Svene IL 
Andre Gebhardt – Lier IL 
Reidar Aasbø, IL Bevern 
Knut Aas – Hønefoss SSK 
Anders Hørthe – Lier IL 

 
På MS Teams: 
Dag Præsterud – Simostranda IL 
Roger Espelid – Geilo IL 
Alf Erik Eidsgård – Gol IL 
Bjørn Herbrand Tretterud – Ål SSL 
Per Olaf Stampe – Drammen Strong/BSSK 
 
 

1. Velkommen og kort orientering om kretssaker 2022 inkludert økonomi og 

utviklingsavtalen med forbundet  
v. Nils Veslegard  

Styret har hatt 5 styremøter hittil i 2022/2023 sesongen, alle på MS Teams. 
Vi har i hovedsak jobbet med samlinger 13-16 år, saker til NSSF Tinget i juni og økonomi. 
 
Økonomi: 
Kr 106.000 i overskudd pr 30/9.2022. 
Alle fakturaer er ikke ført og det kommer flere utgifter. 
Vi styrer mot null-resultat for 2022. 
 
Det ligger noen åpne poster som ikke er betalt fra både klubber og sponsorer. Til 
sammen utgjør dette ca 130.000 kroner som styret jobber med å få innbetalt. 
 
Det har vært noen utfordringer med regnskapskontoret som vi bruker og styret vil derfor 
vurdere andre muligheter fra 2023. 
 
 
 
 



 
Utviklingsavtale 2021/2022: 
7 klubber gjennomførte skiskytterskoler – totalt 49 deltakere 
 
Samlinger 13-16: 
Totalet 403 samlingsdøgn, 34 i snitt pr samling 
 
Andre aktiviteter som trener 1, 2 og 3, MOT foredrag, AlleMed etc – her nådde vi ikke 
målene våre. 
Disse tallene utgjør datagrunnlaget for utregning av hvor mye penger vi får i støtte fra 
NSSF. Det er derfor viktig at klubbene registrere alle former for aktivitet fordi dette 
utløser penger til kretsen som igjen blir brukt til rekrutteringssatsingen vår. 
 
Utviklingsavtale 2022/2023: 
Dette vektlegger NSSF ved utviklingsavtalen: 

- Innføringskurs 

- Trener 1 

- Trener 2 

- Skiskytterskole 

Alle klubber må gjennomføre re-sertifisering av Rent Idrettslag i løpet av høsten! 
 
Innrapporterng av aktivteter og kurs registeres på skiskyting.no under fanen Utvikling. 
 
Målsetting antall deltakere pr samling: 50 
 

2. Rapport fra samlingsaktiviteten i 13-16  

v. Anders Hørthe  

 

Veldig engasjert foreldregjeng. 

Delegert ansvaret ut til 4 samlinger i høst. 

Har fått tilbakemeldinger på at det er godt å komme tilbake til madrasser på gulvet og å slippe 

hotellovernatting. 

Litt synkende kurve på antall deltakere. 

Krets-genser finansiert av lokale støttespillere/firmaer med logo av BSSK og firmalogoer. 

De har passet bra på pengene og er flinke til å skaffe lokale sponsorer på samlingene. 

Halvor Tjøntveit som treneransvarlig og kompetansebærer funger bra. 

Foreldreutvikling på samlingene er også viktig. Ønsker flere foreldre til å delta på samlingene. 

Viktig med foreldresamling på Liatoppen i forbindelse med Bendit Liatoppen Skiskytterfestival for 

å starte opp og planlegge samlinger for en ny sesong. 

 

 

 

 



 
 

 

3. Trenerkurs i kretsen, status og planer  

Motivere ut i klubben til å delta på trener-kurs. 

Klubbmøter på teams fra NSSF som folk kan være med på. 

 

4. Terminliste Sparbank1 Cup 2022-23 vedlagt forslag fra styret.  

v. Charlotte Fjeld Andersen 

Forslaget til terminliste ble diskutert. Det kom opp forslag til endringer som vil bli 

diskutert og vedtatt på ekstraordinært styremøte mandag 17/10-2022. 

 

Innspill til utkast til terminlisten: 

HL og SB1 cup på Simostranda krasjer. 

Simostranda vil gjerne ha 14/1-15/1 som er foreslått til renn på Hønefoss. Men det er større 

sannsynlighet for snø på Hønefoss den helgen enn senere på våren. 

Er det bedre å krasje med LM som vil finne sted i Nor-Østerdalen i stedet? Det vil for mange være 

veldig langt å dra til Nord-Østerdalen for å gå renn.  

 

Ønske om samarbeid med TVSSK 

KM på Svene eller Grønkjær. 

 

 

 

5. Informasjon om opplegg for NC, NM inkludert opplegg for innskyting  

Forslag til fordeling av laglederansvar ble lagt frem og vedtatt. 

Den helgen som det er stafett er det den laglederen som er satt opp som er leder for 

stafettkomiteen. 

 

Dato Arrangement Øvelser Sted Lagleder 

11.-13. 

november 

Sesongstart 

Skiskyting 

Sprint, 

Fellesstart 

Sjusjøen BSSK 

 

25.-27. 

november 

ASKO Cup 1 

senior 

Sprint, 

Fellesstart 

Geilo Ål 

09.-11. 

desember 

ASKO Cup 2 

senior 

ASKO Cup 1 

junior 

Kretsrenn for 

K/M 17-19år 

Normal, 

Sprint 

Lygna Simostranda 



 

6.-8. januar 

ASKO Cup 3 

senior 

ASKO Cup 2 

junior  

ASKO Cup 1 

ungdom 

Fellesstart, 

sprint  

Fellesstart, 

sprint  

Sprint, 

fellesstart 

Ål Hønefoss 

20.-22. 

januar 

ASKO Cup 4 

senior 

ASKO Cup 3 

junior  

ASKO Cup 2 

ungdom 

Kort 

normal, 

sprint 

Stiklestad Lier / Geilo 

16.-19. 

februar 

NM for ungdom 

og junior  

ASKO Cup 5 

senior 

ASKO Cup 4 

junior  

ASKO Cup 3 

ungdom 

Normal, 

sprint og 

stafett 

(stafett kun 

for ungdom 

og junior)   

Tromsø Svene /Bevern 

09.-12. mars 

ASKO Cup 6 

senior 

ASKO Cup 5 

junior  

ASKO Cup 4 

ungdom 

NM 

fellesstart 

(kun for 

ungdom og 

junior), 

sprint og 

NM mix-

stafett/staf

ett-duo 

Markane / Stryn Drammen 

Strong 

23.-26. mars 

NM senior / 

ASKO Cup 7 

senior 

26: NM masters 

(31 år+) 

(fellesstart) 

26: ASKO Cup 6 

finale junior 

ASKO Cup 5 

finale ungdom 

Sprint, 

fellesstart 

og stafett 

Alta Geilo / Lier 

 

 

 

 



 
 

6. Rekruttering Klubber / Krets  
Rekruttering: hva gjør klubben? Hva kan vi som krets bidra med?  
Vi ønsker at hver klubb informere om tiltak og status i sin klubb. 
Her er noen stikkord: 
 
Geilo  
Skiskytterskole – 7 deltakere 
Team Geilo – hvor 9 av utøverne er fra BSSK 
Nyhet - Team Geilo sommerskiskole 
Snøproduksjon rundt Ustedalsfjorden. 8-10 km kunstsnø 
Nytt lysanlegg. Utvikling av løypenettet. 
NM Senior 2024 
 
Simostranda:  
10 barneskoler hvor 3 kl. får ranselport om skiskytterskolen. 
15 påmeldte til sikkerhetskurs – begrenset av antall våpen. Det blir max 20 på 
nybegynnergruppa. 
Har 30 våpen. Noen leier lenger enn 2 år. 
I fjor var det 11 som startet opp – 5 som vil fortsette i år. 
For liten kontakt etter siste trening i april frem til nå i oktober. Ikke ideelt. Må holde 
kontakten gjennom sommeren og tidlig høst for å holde dem varme. 
Viktig at vi tar godt vare på foreldrene. 
 
Lier: 
Besøk fra NSSF i høst hvor temaet var rekruttering. 
Åpen trening/introduksjon for nybegynnere = lavterskeltilbud der man får låne alt og blir 
introdusert for skiskyting, skyting og aktivitet/leker, tilbudet ble annonsert i lokalavis og i sosiale 
medier (sept) 
Ranselpost utlevert til spesifikke årstrinn på barneskoler i Lier kommune (aug/sept) 
Laserskyting på langrennstrening for de yngste kullene i Lier IL (okt) 
Laserskyting på kickoff-arrangement for skigruppa (sept) 
Laserskyting/skiskyting på allidrett på Tranby (sept) og i Sylling (nov) 
Kontakte idrettslagene Stoppen SK og Reistad IL med tilbud om introduksjon til skiskyting 
Kontakte Liers største skole Høvik med tilbud om skiskyting på skolens aktivitetsdag 
Artikkel i lokalavis (Lierposten) fra nybegynnertrening (budskap = se hvor gøy i har det, vi har 
plass til flere) 
Personlig oppfølging (telefonkontakt med foreldre) til unge utøvere som nylig har sluttet (okt) 
I tillegg vurderes det om vi skal ha vervekampanje (eksisterende medlem som verver nytt 
betalende medlem får gratis skitøy) 
For øvrig hadde Lier IL  10 utøvere på første nybegynnertrening tirsdag 11. okt. – samt at 
ytterligere 2 kanskje kommer 
 
 
Ål:  
Sliter med rekruttering. Kun 2 påmeldte til skiskytterskolen i høst. 
Færre i hvert kull. Fra 70 tidligere til 35 barn nå i hvert kull på skolen. 



 
Sliter med å få kompetente foreldre/trenere. 
Samarbeid med Geilo. 
 
Svene: 
7-8 stk i 10-12 årsgruppen. Ingen i 13-16. 
Viktig med samarbeid med Bevern. 
Skiskytterskole om 14 dager. 
Få unger i hvert kull. Ca 30 i hvert kull. 
Skikarusell – viktig rekruteringsarena 
Samarbeid med Team Kongsberg 
 
Hva kan kretsen bidra med? Kanskje en samling med 12-åringer på sommeren. Som en 
intro til 13-16 samlingene. 
 
 
 
Bevern: 
Skskytterskole neste uke. 5-6 unger. Har ikke så mange lånevåpen. 
Komplisert med den nye våpenloven. 
Generasjonsskifte – viktig og overført kultur og kompetanse. 
Har rekruttert litt for mye fra skyttergruppa og mindre fra langrennsgruppa. Disse 
forsvinner for fort.  
 
Gol:  
7 på skiskytterskole to år på rad. 
Ikke veldig gode fasiliteter på skytebanen, men fin treningsbane. 
Kretsen; kunne vært på besøk hos klubben. 
 
Hønefoss: 
Har invitert langrennsklubbene i området til å avholde en treningsøkt i Hovsmarka slik at 
de kan prøve skiskyting. 
Ikke lov med ranselpost. 
Kretsen: kan vi få en intro-samling til 13-16 på ettersommeren. Litt mer regionalt enn for 
hele kretsen. 

Drammen Strong: 

Har markedsført skiskyting med skriv til nærskolene og i forbindelse med åpningen av nye 
Stronghytta uten suksess. 
 
Innspill: Kunne vi fått til noe slikt som NSSF arrangerte på Natrudstilen i høstferien på 
Geilo? Et tilbud til hyttefolket om å prøve skiskyting. Fin måte å rekruttere på. 
 
 

 

7. Informasjon om skiskytteranlegget på Hønefoss (Hovsmarka) 

Knut Aas orienterte om situasjonen rundt skiskytteranlegget på Hovsmarka. Situasjonen er at 

Hønefoss skiskytterklubb (HSSK) har 40 års avtalefestet bruksrett til området om bruk av 



 
Hovsmarka. Samtidig har Treklyngen industripark klart å få en avtale Ringerike kommune om å 

kjøpe dette området og bruke dette til industri. 

HSSK har fått mye støtte og hjelp, deriblant advokathjelp, fra NSSF i denne saken. 

 

HSSK ser også på Ringkollen Arena for å anlegge et nytt skiskytteranlegg der. Krever 

omregulering av området. Dette kan det ta flere år å få godkjent. 

 

 

Eventuelt 
Ny klasse – «åpen klasse» -  fra sesongen 2022/2023. Oppfordrer alle kretser til å ha åpen klasse i alle 
terminfesta renn. Hensikten er å få flere til å holde på med idretten lenger.  
Åpen klasse er fra 17 år og oppover og skal være et lavterkeltilbud.  
Eksempel: 
Korte runder.  
Kort påmeldingsfrist uten etteranmeldingsfrist.  
Trenger Ikke skille klasser på kjønn. 
 
 
Våpenreglementet: 

Politiet har sendt brev til NSSF om gjentakende mangler på våpensøknader, sikkerhetskurs, 

dokumentasjon etc. Vi ber klubbene ta dette videre med utøvere og foreldre. 

 
Referent: Bjørn Winsvold 


