
 
REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 

  

DATO: 26/4-16, kl 2000  

STED:  GK rør  

TILSTDE JA NEI 

Gorm Gundersen                                        gg X  

Anders Lindstad                                          al X  

Trygve Owren                                              to  X 

Paul Erik Hattestad                                     ph X  

Linda Røisland                                             lr X  

Kjell Erik Owren                                          ko X  

Knut Eriksen                                                ke X  

Anders  Retterås                                        ar X  

Tore Grønlien                                             tg  X 

  

Møteplan 
 

 

NR SAKER ANSV 

1 Godkjenning av referat fra møtet 22/2-16 
• Godkjent 

 

2 Økonomi v/ Paul Erik 
b) Refusjoner: 

• Oppdatere reglementet med hensyn til karusellrenn, 
karusellrenn refunderes ikke. 

• Ved sykdom dekkes kontingenten, men utøver oppfordres til å 
melde seg av rennet så tidlig som mulig. 

• Kjøregodtgjørelse med egen bil dekkes ikke av klubben for trener 
og lagledere. 

• Parkeringsutgifter dekkes ikke. 
• Dekking av leiebil vurderes. 
• Young star- finalen skal dekkes på lik linje med hovedlandsrenne, 

NM og norgescup. 
• Vi oppdaterer reglementet pkt. 6 og måten refusjonene skal 

leveres inn på. 
• Forventes å stille på dugnad 

 

 

3  
Sportslig Kjell Eirik: 

• Mange deltakere på renn, litt amputert pga. OL og VM da mange 
var opptatt der. Treningsgruppa fungerer bra og godt miljø. 
Tilvekst på MB, ikke noe frafall.. 3 nye.  Mye gode prestasjoner, 
men mest gledelig er deltakelsen. Trenerteam som fungerer godt 
og er samstemte. Målet er at alle skal bli sett og fulgt opp 
uansett nivå. Utøvere utenom satsningsgruppa som ikke kommer 
inn på NTG, landslag eller privatteam skal på sikt utarbeides et 
tilbud/ team for. Ingen konkrete planer. 
 

 



 
REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 

Paul Erik: 
• Ca 27 på KK, noen kommer og går. 17 stk på venteliste. Fyller opp 

med 10 stk inn i gruppa. Godt oppmøte på trening og renn. 
 
 

Egne renn i fremtiden: 
• Utarbeide en strategi for fremtiden med tanke på hvilke renn 

klubben skal og vil arrangere. Både med tanke på økonomi og 
sportslig  nivå. 
 

4 Bruk av overskudd: 
• Klubben ønsker tilskudd til fest for arrangementet 

 

5 Dugnader. 
• Vi fyller listene for dugnad selv uten hjelp.. 
• Det skal føres lister over deltakelse 

 

6 Markering av gode presentasjoner: 
▪ Gode presentasjoner skal markeres ved 

sesongslutt. Kommer nærmere tilbake til dette 

 

7 Eventuelt: 
Vi har kjøpt et våpen 

 

   

9 Neste møte 9/6-16 kl 20.00 GK-rør  

 

 

Referent: Knut Eriksen 

 


