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VEDTAKSSAKER 
 

Sak 27 NM Masters 
 

Det er tidligere vedtatt at NM Masters skal arrangeres som en del av NM programmet. TK 
har vurdert hvordan klasseinndelingen skal være og om aktive løpere bør ha karenstid etter 
endt karriere før de kan delta i NM Masters. 

 
 

Vedtak: Styret vedtar følgende klasseinndeling og at det ikke skal være en 
karenstid etter endt karriere.   
Utøvere som deltar på NM masters kan ikke delta på øvrige 
individuelle øvelser ifm NM senior.  
Utøvere som deltar på NM masters kan delta på NM stafetten. 

 Ordningen skal evalueres etter sesongen 2023-24. 
 

Masters kvinner 21-30 år  Masters menn 21-30 år  
Masters kvinner 31-40 år  Masters menn 31-40 år  
Masters kvinner 41-50 år  Masters menn 41-50 år  
Masters kvinner 51-60 år  Masters menn 51-60 år  
Masters kvinner 61-70 år  Masters menn 61-70 år  
Masters kvinner 71-80 år  Masters menn 71-80 år  
Masters kvinner 81 år +  Masters menn 81 år +  
 
 

Sak 28 NM senior - øvelser 
 

NM senior blir TV-sendt de kommende årene og da er øvelsesprogrammet avgjørende for å 
ha konkurranser som er attraktive for TV-seere, publikum og enkelt for arrangøren å 
gjennomføre mtp tidsprogram.  

  
I gjeldende konkurranseregelverk står det følgende i §12.3:   

 
«I NM senior er fellesstart og stafett faste øvelser, mens det alterneres mellom sprint og 

normal.»  

  

Det foreslås at teksten endres til følgende:  

 «I NM senior er øvelsene sprint, fellesstart og stafett faste øvelser.» 

  
Det foreslås også at NM masters blir beskrevet i §12.3  

 
 

Vedtak: Styret vedtar at øvelsesprogrammet på NM senior er sprint, fellesstart 
og stafett som faste øvelser.              

 
 
 
 
 
 



Sak 29 Tidspunkt for tildeling av NM senior 
 
 

NM senior blir TV-sendt de kommende årene og da er prosessen knytte til tildelingen viktig 
å hensynta at det skal være en TV-produksjon. Blant de viktigste momentene er alt fra det 
praktiske på selve arenaen, tekniske krav, samt ytterligere overnattingskapasitet og 
potensiale på destinasjonen for å lage en god ramme til mesterskapet.   
  
Det er derfor ønskelig at deler av prosessen er som før at potensielle arrangører sender sin 
søknad til krets og videre til NSSF innen 15. mars hvert år. Fra søknadsfristen og frem til 
styremøte i juni har arrangør, TV-produksjonsselskapet og NSSF tid til å gjennomføre 
møter og befaringer, for å sikre at arrangør og NSSF er omforent om de krav (og 
muligheter) som nå stilles for å gjennomføre et best mulig NM senior.   

 
 

Vedtak: Styret vedtar at prosessen knyttet til tildeling av NM senior blir gjort 
på en slik måte at arrangør søker først, deretter gjennomfører NSSF 
og TV-produksjonsselskapet en befaring/møte med arrangør, om 
nødvendig, før arrangementet tildeles en arrangør på styremøte i juni 

 
             

Sak 30 Avtale med reservearrangør 
 

§12.2.3 står det at det skal skrives avtale med reservearrangør ved tildelt NM eller HL.  
Når det er TV-sending er det så mange krav til en reservearena at det er en prosess som 
NSSF bør styre. 
 
Bakgrunnen for at avtale om reservearrangør kom på plass var en sak for ca 15 år siden 
med flytting fra et sted til et annet og økonomien rundt dette. Det er nå korrigert i 
arrangøravtalen, ref punktet beskrevet over. Det er få ganger et mesterskap har blitt flytta 
grunnet vær eller andre ting, så det forslås at punktet om krav til avtale med 
reservearrangør tas ut av konkurransereglementet og at NSSF styrer prosessen slik som 
nevnt i avtaleverket med Alta.   

 
Det er mye koordinering for arrangørene og potensielle utgifter som de aldri ser igjen, ved å 
signere på en avtale med reservearrangør. Dette vil spare arrangørene våre for ekstra 
arbeid og heller fokusere tid og penger på å lage gode mesterskap.   
 
På bakgrunn av dette foreslås det at avtale om reservearrangør tas ut av reglementet og 
arrangørkontrakten med arrangører av HL og NM.   

 
 

Vedtak: Styret vedtar at avtale om reservearrangør tas ut av arrangørkontrakt 
på mesterskap.              

 
 
 

Sak 31 Skiskyttercross på Hovedlandsrennet 
 

Ungdomsutvalget har ved flere anledninger diskutert å ha skiskyttercross på 
Hovedlandsrennet og UU har sendt over saken til Teknisk komité for behandling. Teknisk 
komité har ikke hatt dette på sin saksliste og derfor ikke behandlet saken før 5. desember 
2022.  

  
I ny vedtatt langtidsplan, innsatsområde 4 – Arrangementsutvikling står det:  
Vi skal sørge for at våre arrangementer holder høy kvalitet og er attraktive for våre 



medlemmer og interessenter. I dette ligger det blant annet å utvikle nye konsepter og styrke 
dagens arrangementstilbud, både nasjonalt og lokalt.   

 
Både UU og TK jobber for å utvikle våre arrangementer og det å ta inn skiskyttercross som 
et element i vårt øvelsesutvalg er både nytenkende og kan bidra til at flere utøvere får 
bedre skiferdigheter og får en spennende konkurranseøvelse med action og spenning.   

 
Det har kommet innspill fra organisasjonen om at det å ta inn en ny øvelse / nytt 
øvelsesmoment på HL er lite gunstig, da vi ikke har denne øvelsen i skiskyting i dag. Det er 
ønskelig å teste det noe mer ut for utøverne, for å finne formen på dette.  

  
Administrasjonen har vært i samtale med arrangøren og de har lenge etterlyst en avklaring 
på om det blir skiskyttercross eller ikke og om det blir som en del av en øvelse eller en 
egen øvelse (og hvilken øvelse skal det i så fall erstatte?). Arrangøren har uttrykt veiledning 
på hvilke elementer som skal inn i en skiskyttercross. Flere fra arrangørens side har et 
ønske om å gjennomføre HL med skiskyttercross.   

 
Dessverre har et godt innspill fra Ungdomsutvalget ikke blitt behandlet før nå i Teknisk 
komite og TK vurderte det dit hen at pga ingen offisiell informasjon fra NSSF om det blir 
eller ikke, innstiller man til styret at skiskyttercross utsettes til 2024.   

 
Det foreslås at NSSF bør oppfordrer alle kretser til å ha skiskyttercross på arrangement i 
løpet av sesongen 2022-23 og at gode skiskyttercross-løyper blir sendt inn til NSSF. NSSF 
bør markedsføre dette bredt, slik at vi kommer videre med konseptet skiskyttercross, samt 
innhente kunnskap fra Norges Skiforbund som har god kompetanse på skicross.   
 

 
 

Vedtak: Styret vedtar at Hovedlandsrennet 2023 består av normal, sprint og 
stafett, uten elementer av skiskyttercross.   

Styret vedtar at Hovedlandsrennet 2024 består av skiskyttercross, 
normal og stafett. Styret ber administrasjonen gå i dialog med 
arrangør av HL 2024 for et godt og hensiktsmessig oppsett av 
øvelsene.   

             
Sak 32 Klasseoppsett for nybegynnere 
 
Ungdomsutvalget har utarbeidet et oppsett for ulike nybegynnerklasser og sendt over 
saken til Teknisk komité for behandling. Det har vært en årrekke praksis at disse klassene 
har eksistert på arrangement og i EQ Timing sitt klasseoppsett i en eller annen form. Det 
som har manglet er at disse klassene står oppført i NSSF sitt konkurransereglement.   
 
Det foreslås følgende klasser inn i NSSF sitt konkurransereglement:   
 
Nybegynner 10 år og yngre   
Rangeres ikke  
Skilles ikke på kjønn  
Stor blink med anlegg  
0,5-1 km per runde  
  
 
 
 
 



Nybegynner 11-12 år   
Rangeres  
Anbefaler felles klasse for gutter og jenter, men det kan justeres ut ifra antall deltakere. 
Man kan vurdere å skille på kjønn dersom det blir for store klasser  
Stor blink med anlegg  
Ordinær klassedistanse – 3 runder på inntil 3 km totalt  
  
Nybegynner 13-16 år  
Rangeres  
Skilles på kjønn  
Ordinær klassedistanse  
Reim og stor blink  
  
  
Teknisk komité støtter forslaget fra Ungdomsutvalget. 

 
 

Vedtak: Styret vedtar at nybegynnerklasser skal implementeres i NSSF sitt 
konkurransereglement fra og med sesongen 2022-23.  

Styret vedtar at administrasjonen søker Norges Idrettsforbund om 
dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene for arrangementet Bama 
Liatoppen Skiskytterfestival.                   

 

Sak 33 Søknadsbaserte aktivitetsmidler til krets 
 

Norges Skiskytterforbund utlyste ifm kretsledermøte 12. november 2022 en pott på 
80 000kroner som gjenstår etter at lisens- og bonusutbetalinger er gjennomført til kretsene. 

 
Innen fristen 1. desember 2022 kom det to søknader, en fra Nord-Trøndelag SSK og en fra 
Oslo og Akershus SSK.  

 
Søknaden fra Nord-Trøndelag handler om å skape aktivitet med laservåpen og treffer også 
forbundets satsning på en god måte.  

 
Søknaden fra Oslo og Akershus tar for seg noe som kan komme alle kretsene til gode, en 
utvikling av EQ Timing til å samle opp skyteresultat for de enkelte utøverne. Dette kan være 
nyttig som OASSK har, en egen skytecup, men også være interessant ifm uttak til stafettlag 
på mesterskap. Styret ser at søknaden til OASSK kan omfatte flere kretser og tildeler derfor 
en nødvendig sum for å utvikle dette via EQ Timing. 

 
 

Vedtak: Styret vedtar å godkjenne søknaden fra Nord-Trøndelag 
Skiskytterkrets. 

 Styret ser at søknaden til Oslo og Akershus Skiskytterkrets favner et 
behov som flere kretser kan ha glede av og ber derfor 
administrasjonen om å følge opp denne utviklingen direkte med EQ 
Timing og bruke nødvendig midler innenfor denne potten til å utvikle 
dette produktet.  

                  



Merknadsfrist: Fredag 16.12.22 kl 12:00 
 
Videre møteplan 2022-2023:  
 
Dato     Sted                  Møte       
9. februar 2023   Oberhof   Styremøte 4 
23. mars 2023   Alta    Styremøte 5 
27. april 2023 (?)   Gardermoen   Styremøte 6 
   
 
 
 
Arne Horten                      Gunhild Kvistad                      Gjermund Hol 
President                                               1. Visepresident organisasjon                        2. Visepresident sport                

                            
          
 
Toril B. Nygård                 Bjørn Tore Årevik                    Annelise Flaa  
Styremedlem                Styremedlem          Styremedlem 

 
 
 
Håkon Engstu          Morten Aa Djupvik  
Styremedlem               Generalsekretær 
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