
 

Riflekonferanse – fra rekrutt til landslagsutøver! 

THON Hotell Gardermoen 17.1.2015 

Arrangør: Fagkomité rifle 

Program 

1130-1200 Fremmøte og lunsj 

1215-1230    Oppstart 

Fagkomitéleder Gyda Ellefsplass Olssen informerer kort om dagen       

President Jan Tore Berg-Knutsen ønsker deltagerne velkommen til konferansen 

 

1230-1315  Klubbutvikling v/Vidar Bjørkli 

Klubbutvikling: 

- Skytterforbundets tilbud 

- Idrettsforbundets tilbud 

Oppstart av klubb 

Politiattest 

Landsstevnet for rekrutter 

 

1315-1400 Ungdomsarbeid v/ Lindis Græsdal 

Ungdomssatsing: 

- Rekrutteringsskyting 

- Norgescup for rekrutt og junior 

- Ungdomssamlinger 

Trenerpool: 

- Trenerkurs 

- Dommerkurs 

Tilskudd/støtteordninger:  

- VO-tilskudd og breddemidler (registrering av kurs i Sportsadmin)  

- Idrettsregistreringen 

 



1400-1500 Klubb og ungdomsarbeid v/Wenche Horten og Kristina Vestveit 

Wenche Horten og Kristina Vestveit forteller om klubb og ungdomsarbeid, 

regionsamlinger for juniorer m.m.  

Fokus på hvordan klubben ivaretar sine beste ungdommer og juniorer, samt erfaringer 

med trenerpool. 

1500-1515 Pause 

1515-1600 Idrett og utdanning v/ Knut Bakken og Kristina Vestveit  

Knut Bakken forteller om skytterlinja på Meråker videregående skole, herunder skolens 

erfaringer med kombinasjonen idrett og utdanning på videregående, samt overgang til 

høgskoler og universiteter.  

Kristina Vestveit bidrar med egne erfaringer fra sin tid som elev ved NTG Lillehammer, 

samt sine erfaringer som lærerstudent og toppidrettsutøver.   

1600-1700      Integrering og toppidrett for funksjonshemmede skytterne v/Bjørn Myrseth og 

Sonja Tobiassen 

Bjørn Myrset informerer om sitt arbeid med funksjonshemmede med bakgrunn i sine 

erfaringer som integreringskonsulent i Norges Skytterforbund.  

Sonja Tobiassen er en av Norges beste skyttere, og forteller om egne erfaringer som 

funksjonshemmet utøver.  

1700-1745  Middag 

1745-1930 Informasjon om landslagene v/ Anne Grethe Jeppesen og Leif Steinar Rolland  

 

Landslagstrener Anne Grethe Jeppesen, informerer om landslaget med fokus på hva 

som kreves for å bli en landslagsskytter.  

Landslagstrener for funksjonshemmede og juniorer, Leif Steinar Rolland, informerer om 
aktivitet og opplegg for sine utøvere.  

1930-2000  Diskusjon 

Hva kan vi gjøre for å rekruttere flere utøvere til NSF?  

2000-  Avslutning og hjemreise 

 

Takk for oppmøtet og god tur hjem! 


