Referat fra BSSK Høstmøte 30/10-2019 – Lampeland Hotell.
Tilstede:

Torgeir Skrede – Geilo IL
Karsten Rønning - Drammen Strong
Knut Aas – Hønefoss
Reidar Aasbø – IL Bevern
Nils Anders Lien – Simostranda IL
Jens Schjerven – Simostranda IL
Sverre Tjøntveit – Svene IL
Kirsten Wingestad – Svene IL
Erik Trømborg – IL Bevern / BSSK (møteleder)
Bjørn Winsvold – Lier IL / BSSK
Torgeir Gjellerud – Svene IL / BSSK
Vegard Rolfsrud - NSSF
Marie Nørstebø – Svene IL/BSSK
Gaute Mjøen – IL Bevern
Andre Gebhardt – Lier IL
Anders Hørthe - Lier IL
Kristoffer Staff – Hønefoss / BSSK
Nils Veslegard – Ål SSL / BSSK

1. Kretssaker – orientering ved formann Erik Trømborg
•
•
•
•

Styret har hatt 8 styremøter så langt i 2019. Alle møtene har vært på Skype.
Bra aktivitet på kretsens samlinger – men færre deltakere enn tidligere.
Økonomi: Støtten fra forbundet blir ca kr 80 000,- mindre enn budsjettert. Styret har da valgt
å gi 80 000,- mindre til Jr/Sr-samlinger og team som resultat av dette.
Kretsen fremmet i vår et forslag til NSSF om at alle kretsene skal kunne ta 20 kr ekstra i
påmeldingsgebyr som skal øremerkes kretsenes rekrutteringsarbeid. Dette forslaget ble
avvist av Teknisk Komite i NSSF.
Utviklingsavtalen 2019/2020:
Våre mål utdanning og kompetanse for denne perioden er:

Utdanning og kompetanse

Tiltak

Tidsrom/ambisjon

Trener I kurs

Høst 2019, 1kurs 6 deltagere

Trener II kurs

Vår 2019, 5 deltagere fra kretsen.

Trener III kurs

2 deltagere fra kretsen

TD 1 kurs

Høst 2019 5 deltagere fra kretsen.

Innføringskurs

Høst 2019, 30 deltagere

Skiskytterskoler

6 skoler høst 2019

Rent idrettslag

Høst 2019. Alle 10 aktive klubber godkjent innen
1.5.2020

Foredrag om
Foredrag for foreldre på 13-16 samling
utviklingstrappa

Status pr 30/10-2019:
•
•
•
•
•
•

Trener I kurs: 1 helg med skytedelen av kurset– 13 deltakere, 1 helg med fysisk del –
4 deltakere fra Buskerud
Trener II kurs: 4 deltakere fra Buskerud
Trener III kurs: 1 deltaker fra Buskerud
TD I kurs kjøres to onsdagskvelder i november i Lier. 5 påmeldt fra Buskerud.
Innføringskurs – anbefalt å kjøre e-modul delen sammen foreldre og barn/utøver.
Rent idrettslag – noen har opplevd problemer med innlogging. Alle klubber må ha
som mål å gjennomføre dette i løpet av høsten.

2. Rapport fra samlingsaktiviteten i 13-16 – orientering ved
Marie Nørstebø og Sverre Tjøntveit
•
•
•
•
•

Vi har gjennomført antall samlinger som ble planlagt på Liatoppen i vår.
Færre deltakere enn tidligere år som kan skyldes at vi hadde en stor 16 års gruppe som gikk
ut og en liten 13 års gruppe som kom inn.
Treneransvar fordelt i samsvar med Marie.
God erfaring med påmelding via minIdrett. Gjør det enkelt å få inn penger ved påmelding.
Ekstra Jentemidler: Brukt på samlinger og trener-ressurser Audun Svartedal og Hanne
Thoresen

•

Fra NSSF v/Vegard Rolfsrud: Regionale YoungStar samlinger – økonomisk mulighet for 2
regionale samlinger i Buskerud neste år.

3.Trenerkurs i kretsen, status og planer v. Marie Nørstebø

Skiskytterskoler – forbundet kan bidra med ressurser til å hjelpe til med kunnskap og kompetanse. Er
det behov i klubbene for slik hjelp?
Alle klubber har skiskytterskoler på gang.

4.Orientering om saker og planer i forbundet ved Vegard
Rolfsrud
Generalsekretær i NSSF, Anne Varden, var forhindret fra og møte på høstmøtet.
Seksuell trakassering og overgrep:
Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon
om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i sammenheng, ofte
uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.
Norges Idrettsforbund har en link ( https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-ogovergrep/) om dette temaet.
Anlegg:
Ål, Simostranda og Geilo har C-lisens på deres anlegg. C-lisens kreves for å kunne arrangere
nasjonale renn som NC/HL.
Konnerud – NSSF har vært på befaring for å se på mulighetene for å bygge skiskytteranlegg på
Konnerud.
VM-fondet:
NSSF har opprettet et VM-fond av overskuddet fra VM i Holmenkollen i 2016. Disse midlene skal
brukes til utvikling og rekrutteringsprosjekt. Klubber og kretser oppfordres til å søke støtte til bredde
og rekrutteringsprosjekter her.
Laservåpen:
Forbundet har våpen som kan lånes ut. Send mail til Jens Schjerven (jens.schjerven@gmail.com)

5.Terminliste Sparbank1 Cup 2019/2020

Ligger ute på nett nå
(http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/cup_og_renn/sparebank_1_cup/ter
minliste_buskerud/Terminliste+Sparebank1-cup+sesongen+2019%2F2020.b7C_wRfW3w.ips)
Vi fikk en Kommentar om at det er uheldig at SB1 rennet på Ål kolliderer med WC i Kollen.
Vi fikk ros fra NSSF for at vi arrangerer lavterskelrenn/kveldsrenn. Noe vi kan ta med til møtet på
Sjusjøen og dele med andre kretser.

6.Innspill fra BSSK til kretsledersamling på
Fluor:

Minne alle om at forbudet gjelder før sesongen starter.
Vanskelig med kontrolltiltak på kretsnivå
Viktigere med holdningsskapende arbeid
Felles smøreopplegg på HL er et godt eksempel på hvordan BSSK har gjort det
Felles smøreopplegg skaper samhold i kretsen
Forbundet kan stille med kompetanse om fluorfrie tiltak på viktige renn som f.eks. Liatoppen
BSSK kan spre kompetanse om hvordan få frem gode ski uten fluor. Være tilgjengelig på renn
med smørehjelp
NSSF kan legge ut linker på web-sidene til Sundt smørevett og smøretips etc.
http://www.skiskyting.no/filestore/2018-19/SMREVETT.pdf

Allemed (http://www.allemed.no/):
Salg av brukte ski på renn?
Samlinger – må vi ligge på hotell? Kan vi kjøre en billigere modell? Flere lokale samlinger hvor
man ikke må reise så langt?
Kanskje ikke bare økonomi som er det største hinderet. Tid er også viktig. Må få foreldre til å
se at det er viktig å investere tid på barna sine.

Aktivitet i egen krets:
Hvilke tiltak gjør kretsen for å skape økt aktivitet?
Skiskytterskoler
Få med eldre utøvere (Jr/Sr) som instruktører på skiskytterskoler.
Åpen dag hvor man kan teste skiskyting.
På karusellrenn (langrenn) kan man invitere til å prøve skyting også – f.eks. med lasergevær viktig å være der med noen som kan fange opp navn og telefonnummer på de som viser
interesse.
Foreldre er viktig – det er dem vi må rekruttere.
Bruke foreldrene på treninger. F.eks. be dem se på og instruere andres barn.
Integrere med langrennsmiljøet. Lettere å rekruttere derfra.
Arrangere «skiskytterburdsdag»

8.Informasjon om opplegg for NC, NM inkludert opplegg for
innskyting
Charlotte i BSSK styret har laget et forslag på lagleder fordeling. Oppgaver for lagledere er bl.a:
Legge ut informasjon på FB («Buskerud skiskytterkrets norgescup»)
Tilbakelevering av ubrukte startnummer - viktig
Stafettuttak – lagleder er også leder av kretsens stafettkomite
Lage innskytingslister for kretsen
Det ble diskutert om vi kan gjøre noe med innskytingslistene vi får fra arrangør.

Problemet er at arrangør deler opp i kretser, men mange utøvere er på team på kryss av kretser. Det
er et ønske om at arrangøren kan lage innskytingslister med team/skole i stedet for kretser. Dette må
vi spille videre til NSSF som evt må ta dette videre.
I tillegg er det ønskelig at arrangørene blir flinkere til å legge ut innskytingslister tidligere enn de gjør i
dag.

9.Planer for opplegg og smøring på HL

Målet er å få til samme opplegg som sist år. Tilbud til alle i kretsen.
Trenger hovedledere til HL. Hvem finner disse?

10.Eventuelt

I forbindelse med fylkessammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold til Viken fylke, vil Viken
idrettskrets også bli en realitet 1 januar 2020. Hva skjer da med BSSK? Dette blir så fall en sak som
må tas opp på NSSFs ting til våren.

Referent:
Bjørn Winsvold

