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Riflekonferanse 2015 – fra rekrutt til landslagsutøver 

 

Norges Skytterforbund inviter ledere og trenere i krets, klubber, lag og andre rifleinteresserte til riflekonferanse. 

Dato: 17.januar 2015 kl 1130 med lunsj. Programmet starter kl. 1215 og varer fram til ca kl 2000. 

Sted: Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen 

Les på hotellets nettside om ankomstmuligheter:  

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/gardermoen/thon-hotel-oslo-airport/bil---tog---fly/  

Pris for dagpakke er 615 NOK og inkluderer lunsj og enkel middag i løpet av konferansen.  

Skulle det for noen være behov for overnatting er det muligheter for det til Thon idrettspris 795 kr pr natt. Samme 

pris for enkelt og dobbeltrom Deltagere må selv bekoste reise, dagpakke og evt. overnatting. Dagpakke 

faktureres den enkelte deltaker i etterkant. De som trenger overnatting betaler direkte på hotellet.  

Foreløpig program 

Fagkomité rifle jobber hovedsakelig inn mot toppidretten, mens det er andre som jobber med rekruttering inn mot 

landslagene. Det finnes mange unge utøvere rundt omkring i det ganske land som drømmer om en plass på 

landslaget, men hvordan blir man egentlig en landslagsutøver? Hvordan jobber NSF med rekruttering? Hva 

gjøres på klubbnivå, og hva kan skyttergymnasene tilby? Hva kreves for å komme inn på landslaget?  

Ungdomsarbeid 

 Rekruttarbeid/ Norgesserien 

 Utdanning/kurs 

 Trenerpool 

 

Klubbutvikling  

 Tiltak og kurs som klubbene kan benytte seg av 

 

Info fra lag 

 Hvordan ivaretar klubben sine beste ungdommer og juniorer? 

 Erfaringer med trenerpool 

 

Skytterskolene Informerer om sitt tilbud  

 Fordeler og utfordringer NSF/DFS? 

 Erfaringer fra et par elever, overgang til høgskole/ universitet. 
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Funksjonshemmede  

 Hva kan lagene gjøre? Tilskudd/støtte? 

 Erfaringer fra lag med SH-skyttere 

 Erfaringer fra en SH-skytter 

 

Landslaget informerer om sitt arbeid 

 Hva skal til for å bli en landslagsutøver? 

 Landslagstrener + en utøver 

 Hva kan vi gjøre for å holde på de unge seniorene, de som er i høgskolealder? 

Diskusjon 

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

 Forventinger? 

 

Endelig program sendes ut til påmeldte deltagere og publiseres på skyting.no når dette er endelig. 

 

Vi ønsker at deltakere konferansen stiller forberedt med innspill og spørsmål til de ulike temaene. Send gjerne 

innspill/ spørsmål i forkant av konferansen til FKR v/ Arne Morten Nyfløt.  

Påmeldingsfrist 10.desmber 2014 

Påmeldingen sendes til FKR v/ Arne Morten Nyfløt mnyfloet@hotmail.com med kopi til NSF v/ Vidar Bjørkli 

vidar.bjørkli@skyting.no  

Ved påmelding må du beskjed om du trenger overnatting eller bare skal ha dagpakke, samt hvilken krets, klubb 

eller annet organisasjon du representer. 

Mvh 

Fagkomitė Rifle 
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