Styremøte i skiskyttergruppa 25.04.2011
Dombås skistadion kl 20.00
Saksliste:
1. Aktuelle renn ses 2011 – 2012
2. Fastsettelse av årsmøte – sesongavslutning
3. Utsendinger Lagledermøte 27/4 Alvdal
Kretsting
2/5
Tynset
Ledermøte
20-22/5 Orkanger
4. Dugnad organisering
5. Riving av Bondegarden (noe for oss)
6. Trening 2011 – 2012
-trenere
- opplegg/treningsprogram/inndelinger
- skiskytterskole
- jente/gutte/junior prosjektet NØSSK
7. Eventuelt

Tilstede: Hans O. Arnekleiv, Jon Linderud, Ola Tovmo, Asgeir Myhrmoen, Pål Talleraas
Guttorm Bentdal (innkalt til orientering)
1. Aktuelle renn, med søknadsprist 1. mai:
• Dnb Nor Cup 26 – 27/11 sprint fellesstart
• Dnb Nor Cup 10 – 11/12 normal/sprint
• Dnb Nor Cup 7-8/1 sprint/supersprint
• Dnb Nor Cup 20 – 22/1 supersprint (kvalik young star)
• Østlandsmesterskapet 28 – 29/1
• KM – helg 11 – 12/2
• Dnb Nor Cup Statkraft/junior cup 4 11 – 12/2
• NM – junior 9 – 11/3
• NM – senior 20 – 25/3
• Militært VM ?
Hans Olav refererte til et brev fra Vingelen, som etterlyser flere renn for de yngste klassene,
kanskje renn på kveldstid uten premiering hver gang. ( Påskekarusell?)
Her vurderes at vi søker et større renn før NM i 2013, for å teste staben.
2. Årsmøte/sesongavsluttning:
Årsmøte settes til den 25/5 på Trolltun
Sesongavsluttning settes til den 17/6 på Joratunet (Ola T bestiller lokaler)
3. Utsendinger:
Ellbritt Gråberg tar ikke gjenvalg som styremedlem i kretsen. Jon Linderud er
foreslått som nytt medlem i NØSSK.

Utsendinger til lagledermøte den 27/4 på Alvdal reiser Hans Olav og Jon L.
På kretstinget på Tynset den 2/5, og ledermøte på Orkanger den 20 – 22/5 blir evt
representanter valgt sener.

4. Dugnad/organisering.
Mål for sommeren og høsten. Mye av arbeidet vil være avhengig av evt tildelte tippemidler.
1: De nye traseene er snart ferdig hogd, og arbeidet fremover vil bli rydding og brenning av
kvist, dette må prioriteres først, før det blir for tørt
2. Asfaltering av rulleskiløypa blir gjort i sommer, dette er mye maskinarbeid, og vil kreve
lite dugnadsinnsats. Dette finnes det penger til. Anbud innhentes.
3. Klubbhuset er ferdig tegna, men her mangler tilsagn på tippemidler. Får vi det, blir ringmur
oppsatt på dugnad i sommer/høst, og oppsetting av råbygget blir bortsatt på anbud til
entrepenør. (venter på tilbud fra Rudi – Skogum) Innvendig arbeid gjøres på dugnad.
4. Flytting av vei til den nye parkeringsplassen er avhengig av tippemidler.
5. Klargjøring av nye traseer grov planeres med maskiner, dette gjøres i år. Vurderer å bruke
egne folk med maskiner, men det må vurderes om det skal gis en økonomisk kompensasjon
for dette.
Det må nå framover diskuteres arbeidsmetoder/måter å organisere dugnader på. Første dugnad
blir lørdag 30/5 kl 10.00, da må det ryddes kvist å brennes. Vi starter med informasjon.
Alle tar med mat.
5. Riving av ”Bondegarden”.
Gruppa har fått tilbud om å rive ”Bondegarden” mot en kompensasjon. Dette tas opp på
dugnaden. Vurderinga blir gjort opp mot annet påkrevd dugnadsarbeid.
6. Trening 2011 – 2012.
Stein Åge Aa kjører eget opplegg for de eldste utøverne i ski/skiskyting neste sesong.
Øistein Ulekleiv og Erlend Sverdrup vil bli forespurt om å ta rulleskitreninga med utvalgte
grupper i sommer. (13 -14 – 15 – 16 åringer?)
Ivar M. Ulekleiv og Hans Olav vil ta skytetreninga med de eldste i sommer ( 13 – 14 – 15 –
16 åringer)
Den yngste gruppa må også få et tilbud, og vi må se etter trenere til denne gruppa, spesielt
blant foreldrene. Inntil det blir lagt asfalt i rulleskitraseen, må vi bruke Øverbygdsveien, og da
må noen foreldre stille på treningene, da det er en del trafikk der.
Skiskytterskolen må videreføres, men med oppstart tidligere enn før, dette gjøres kjent med
div info til skoler, og gjennom lokal media.
Gruppa vurderer å innføreei lita treningsavgift på sommertreningen, for å dekke utgifter til
trenere.

Jente/gutteprosjektet går som før gjennom NØSSK, og May Britt Sverdrup blir ny kontakt i
jenteprosjektet.
NØSSK kjører treningssamlinger for junior/senior. Se hjemmesida til NØSSK.
7. Eventuelt.
Sende påminnelse til de som kan få refundert ammo i henhold til tidligere styrevedtak.

Ref

Pål T Talleraas/Asgeir Myhrmoen

