
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kretsting 2020 
 

Sør-Trøndelag Skytterkrets  

15. februar 2020 kl.11.00  
 
 

Sted: Klubbhuset til Støren SSK, Støren 
 



 
Sakliste: 

1.  Godkjenning av fremmøtte representanter 
2.  Godkjenning av innkalling og sakliste 
3.  Valg av:  

- dirigent  
- referent  
- to til å skrive under protokollen  
- oppnevning av reisefordelingskomité. 

4.  Godkjenning av årsmeldinger: 
a. Styrets årsmelding  
b. Årsmelding fra fagretning pistol  
c. Årsmelding fra fagretning rifle  
d. Årsmelding fra fagretning lerdue  
e. Årsmelding fra fagretning viltmål 

5. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand  
6. Behandling av innkomne forslag og saker  
7. Behandle langtidsplan for kretsen  
8. Fastsette kontingent 
9. Behandling av budsjett  
10. Valg  
11. Fastsettelse av sted for neste ting 

 
 

 
 
 



 
Sør Trøndelag skytterkrets 
Styrets årsberetning 2019 

 
 
 
Styret i Sør-Trøndelag skytterkrets har i 2019 hatt følgende medlemmer: 
 
Leder:    Magnus Strømdal 
Nestleder:    Gunrid Kjellmark 
Sekretær:    Ingfrid Vevik (til jan.2020) 
Kasserer:    Jan Nørbeck 
Grenleder pistol:   Bjørn Harald vik 
Grenleder rifle:   Geir Tore Midttømme 
Grenleder viltmål:  Gunnar Olaussen 
Grenleder lerdue:   Thomas Syrstad 
Utdanningskontakt: Tomas Dahl 
 
 
Styrets arbeid: 
Det var i 2019 avholdt 5 styremøter, det er behandlet 30 saker, noe som er en reduksjon fra 2018. Men 
antall saker behandlet per e-post mellom styremøtene er økt. Sakene som regninger til kretsen, og 
planlegging av kurs og aktiviteter for ungdom. 
 
Kretsstyret har vært representert på møter og ting i Trøndelag idrettskrets. Møter og ting i regi av 
Norges Skytterforbund.  
 
I saken om skytehall i Trondheim, foregår jobben i regi av Granåsen Skytehall AS, som skytterkretsen 
er medeier i. ASet er ansvarlig for all kommunikasjon mot utbygningsprosjektet i Granåsen, Trondheim 
kommune og arkitekter/rådgivende ingeniører. Fra årsskifte er også ASet med på diskusjoner om 
utbygging i sivilforsvarsleiren. 
 
På tinget i 2019 ble det bestemt at skytterkretsen skulle bruke samme medlemstall for kretskontigent 
som NSF sentralt. Medlemstallene for 2019 ble tilgjengelig 01.10.2019 og viser et at kretsen har 
1921medlemmer son danner grunnlag for forbunds- og kretskontigent (ikke ungdom og junior). 
Dette medlemstallet er ikke sammenlignbart med tidligere rapporterte tall, da vi tidligere har fått 
medlemstall som inkluderer ungdom og junior. 
Per 01.01.2020 har vi 37 klubber i skytterkretsen. To klubber er strøket fra kretsen (Åfjord PK og 
Heimdal MSL) 
 
 
Langtidsplan: 
H1: 

Se punkt om kretsens drift og antall møter. 
H2:  

Kretsen har forespørsler om trenerkurs i 2020.  
H3: 

Kretsen har avholdt 2 dommerkurs i 2019, et pistol og et rifle med 18 + 10 deltakere. 
H4: 
 
H5: 

Sør-Trøndelag har veldig høy stevne-aktivitet.  
H6: 

Se eget avsnitt om anlegg. 
H7: 

For endringer i stevneaktivitet og lignende kommunikasjon til skytterne brukes Facebook, dette 
ser ut til å fungere bedre etter tingvedtaket om å følge fellesreglementets tidsfrister. 

 
 
Repsentasjon: 



Følgende personer fra Sør-Trøndelag har hatt verv og oppdrag i 2018: 
• Bjørn Harald Vik, Ørland PK, visepresident Norges Skytterforbund 
• Sanimir Handanagic, TJFF, dommerinstruktør lerdue 
• Helge Olden, Ørland PK, dommerinstruktør pistol og rifle 
• Helge Olden, Ørland PK, Dommer EM i Italia 
• Magnus Strømdal, TPK, Medlem TK Norges Skytterforbund 
• Magnus Strømdal, TPK, TD NM-Bane i Rogaland 
• Arild Inge Wollan, Støren SSK, TD NM-Felt på Dagali. 

 
 
 
Elektronikk: 
Per i dag har 13 klubber i kretsen elektroniske skiver hvorav 11 klubber har benyttet seg av kretsens 
avsatte midler til dette formålet.  
 

• Ørland PK,   30 skiver 25m,   20 skiver 10m 
• Trondhjems PK,  22 skiver 25m,   10 skiver 10m 
• Selbu PK,   7 skiver 25m,   10 skiver 10m 
• Støren SSK,  5 skiver 25m,  8 skiver 10m  
• Rindal PK,   8 skiver 25m,    
• Tiller IL,       3 skiver 10m  
• Oppdal PK,  15 skiver 25m  8 skiver 10 m 
• Lundamo MSL     8 skiver 15m 
• Rissa PK  5 skiver 25m  8 skiver 10m (?) 
• Melhus PK      5 skiver 10m 
• Oppstrinda SSL     4 skiver 50m 
• Skaun IL      5 skiver 15m  
• Trondheim SS     4 skiver 10m  

 
 
Arrangement: 
Landsstevne for rekrutter: 
Landsstevne for rekrutter i 2019 gikk på Lillehammer 3. mai, samme helgen som NSF forbundsting. 
Som tidligere år spleiset trønderkretsene på en buss som tok våre unge og håpefulle med til 
Landsstevne for å prøve seg mot skyttere fra hele landet. Deltakere fra Oppdal PK, Støren SSK, 
Trondhjems SS og Ørland PK hadde det masse moro og koste seg ordentlig. Beste prestasjon her 
var Tobias Bekken, Støren SSK Gull i åpen rekrutt og Ørland PKs laggull i U14. 
 
Basert på erfaringene fra 2018, ble det satt opp en buss fra Sør-Trøndelag til Alfa&Omega stevne som 
gikk i Alfhallen 26-27.10.2019 Dette er et stevne forbeholdt rekrutter og ungdom. Skytterkretsen 
anbefales at klubbene merker seg Alfa&Omega 2020, og legger inn deltakelse i planene.  
Sør-Trøndelag skytterkrets har allerede søkt og fått breddemidler for å støtte deltakelse i 2020. 
 
Sportslige prestasjoner: 
2019 var som vanlig et meget aktivt år for Sør-Trøndelag skytterkrets. Igjennom stevnestatistikken fra 
Pål Hembre kan vi se at kretsen har nest flest starter i hele Norge, kun slått av Rogaland. Trondheim SS 
ble kretsene mest aktive klubb med 615 stevnestartere, 6 starter foran Støren SSK med 609 starter. 
I klassene for ungdom, junior og kvinner er det Støren SSK som vinner med 363 starter mot Trondheim 
SS med 173 starter. 
 
For en komplett oversikt over de sportslige presentasjonene vises det til beretningene fra skytegrenene. 
 
 
 
 
Magnus Strømdal 
Sør-Trøndelag skytterkrets 



Årsberetning Pistol 



Årsberetning Rifle 



Årsberetning Lerdue 



Årsberetning Viltmål 



REGNSKAP/BUDSJETT Regnskap Regnskap Budsjett
2018 2019 2019 Opplysninger til

Konto Kontonavn Beløp Beløp Beløp regnskapet 2019

3120 Kretskontingent 84 620 90 000
3440 Rammetilskudd 8 610 6 000 Kursstøtte
3442 Tilskudd fra NSF 10 000 6 193 20 000 Kurs/VO-midler
3444 Andre tilskudd 138 566 29 294 N-T + særkretsstillskudd
3920 Kretskontingent 84 530
3950 Momskompensasjon 9 947 10 000
3960 Diverse inntekter 900 38 980 A&O, statistikk 17.000
3990 Stevnestatistikk 19 000 20 000

SUM  INNTEKTER 261 606 169 034 146 000

6731 Idrettsfaglig bistand (aktivitet) 36 410 25 000 25 000 Statistikk, dommerhonorar
6800 Administrasjonsutgifter 5 039 2 685 3 000
6805 Påskjønnelser / gaver / stipend
6820 Trykksaker 50
6860 Styremøter 2 223 3 200 5 000
6861 Kurs / oppdatering 5 675 3 500 25 000 Dommerkurs mat
6863 Kurs / konferanse
6865 Årsmøte 3 000 4 500 3 000
7100 Reise/-bilgodtgjørelse 10 298 13 665 20 000
7145 Reiseutgifter (aktivitet) 26 512 20 339 40 000 Konferanser, fagkom.
7420 Gaver/premier 45 557 6 423 23 000 Medaljer, NM LUFT
7455 Tilskudd lag og lignende 18 160 65 883 20 000 Buss, reisest. A&Omega
7740 Elektonikkstøtte 84 000 90 000 Melhus / Støren / TSS
7791 Diverse kostnader -1

SUM  UTGIFTER 152 874 229 245 254 000

DRIFTSRESULTAT 108 732 -60 211 -108 000

8040 Renteinntekter 2 155 2 917 1 500
8170 Bankgebyr 10

8400 Ekstraordinære inntekter
8500 Ekstraordinære utgifter

RESULTAT 110 876 -57 294 -106 500



Forslag 1.  Fortsette med statistikk fra Pål Hembre 
 
 
Hei. 
 
På styremøte i ØPK i går ble vi enig om å prøve å sende inn følgende forslag til kretstinget: 
 
Skytterstatistikken til Pål Hembre er savnet blant mange skyttere. Forbundets løsning som 
skulle fungere som en erstatning for PHs statistikk er ikke i nærheten av like god og er svært 
avhengig av at arrangørklubber legger inn data fra stevner 100 % riktig. Dette er det mange 
som ikke klarer, også i Sør-Trøndelag Skytterkrets. 
 
På skyttermessen 2020 fremførte Kenneth Eikenes en presentasjon som virket lovende med 
tanke på statistikk fra 2021. Inntil dette er på plass vil det forbundet tilbyr være av samme, 
lave kvalitet. 
 
Forslag: 
Sør-Trøndelag skytterkrets kjøper statistikk for bane og felt for året 2020 av Pål Hembre. 
Dette koster 25.000,- Dette beløpet dekkes av kretsen. 
 
 
Notis: PH sier at TPK og TSS vil få refundert sine innbetalinger for det de har kjøpt. 
 
Mvh 
Viggo Olden 
Sekretær 
Ørland PK 
 



Forslag 2.  Opprettelse av kretslag 
 
(Ikke ferdig utarbeidet, et mere gjennomarbeidet forslag 
blir framlagt på tinget) 
 
 
 
Opprettelse av kretslag/treningsgrupper. 
 
For å kunne videreutvikle og inspirere skyttere og ledere er det behov for å opprette kretslag. 
Norges Skytterforbund har nå etablert Landslag innenfor alle grener. For å kunne rekruttere 
tilstrekkelig til landslagene er det viktig å samle skyttere til trening og egenutvikling i 
skytegrenen de disponerer. 
Det skal etableres lag innenfor Menn, Kvinner, Junior og Ungdom. 
Kretsstyret gis i oppdrag å finne ansvarlige for de enkelte lag.  Kretstyret skal med bakgrunn i 
muligheter og resurser avgjøre om hvordan lagene organiseres.  Ved knappe resurser skal 
Junior og ungdom prioriteres. 
Lagene skal være etablert innen juni 2020. 
Landslagenes statutter og retningslinjer skal videreføres i kretslagene. 
 
 



SØR-TRØNDELAG SKYTTERKRETS 
 

 
 

LANGTIDS- OG HANDLINGSPLAN 
 
 
 

FOR PERIODEN 2017 – 2020 
(revidert 2019) 

 
 
På tinget 1999 i Sør-Trøndelag skytterkrets, ble det vedtatt en langtidsplan for 1999 til 2004, 
denne har blitt etterfulgt av en plan for perioden 2005 til 2008, en plan for perioden 2009 til 
2012 og en plan for perioden 2013 til 2016. Denne siste planene er nå ferdig.  
 
Ved siste gjennomgang av langtidsplanen på tinget 2016 ba styre om innspill til den neste 
plan for 2017 til 2020. Basert på disse innspillene og tidligere planer, legger styret fram et 
forslag til ny plan for perioden 2017 til 2020 på tinget 2017. 
 
 
Innledning: 
Langtidsplanen lister de områdene som kretsstyret med kretstingets godkjennelse mener det 
må satses på for at kretsen skal videreutvikle seg sportslig og administrativt. 
Hvert område er delt i hovedmål og delmål.  
 
 
Overordnede mål: 

• Bedre organisasjonens effektivitet og tilrettelegge for sportslig aktivitet i klubbene. 
• Så langt økonomien tillater, utdanne de ledere, trenere og dommere som klubbene har 

behov for. 
• Tilrettelegge for sportslig aktivitet. 
• Sørge for at ledere, trenere og dommere holdes oppdaterte og at kompetansen brukes 

og vedlikeholdes. 
 

Hovedmål 1 En effektiv organisasjon 
 

• Utvikle organisasjonen ved å bygge opp faglige og administrativ kompetanse i krets 
og klubber. 

• Effektivisere kretsstyrets arbeid slik at utgifter til administrasjon blir minimalisert. 
 
Delmål: 

• Utvikle god kunnskap om NSF som organisasjon. 
• Styret bør bruke e-post for å ivaretar kretsens daglige arbeid. 



• Oppdatere og publisere sjekklister og lister over tidsfrister. 
 
 

Hovedmål 2 Trenere 
 

• Kretsen skal ha minst en aktiv trener 2 i de grener som har størst aktivitet. 
• Øke mengden organisert trening, i alle grener og aldersklasser. 
• Kretsen bør forsøke å øke bruken av NSF trenerpool 

 
Delmål: 

• Utvikle rutiner for trenerforum. 
• Øke trenerantallet i kretsen. 
• Støtte til samlinger, trenerpraksis. 
• Utdanningskontakten sender ut info om bruk av NSF trenerpool til klubbene. 

 
 

Hovedmål 3 Dommere 
 

• Kretsen skal ha minst 5% av de aktive skyttere som dommere og hver klubb skal ha 
minst to dommer innen 2020. 

• I kretsen skal minst 30% av dommerne ha «elektronikkkurset». 
• Vedlikeholde kompetansen til kretsens dommere ved å oppfordre klubbene til å søke 

om større stevner (NM, E-cup ol.).  
• Takten på oppdatering av internasjonalt og nasjonalt reglement øker, kretsen må øke 

fokuset på vedlikehold og oppdatering av kretsens dommere. 
  
Delmål: 

• Arrangere årlige dommerkurs, rullere mellom pistol, rifle, og elektronikk dommerkurs, 
gjerne i samarbeid med nabokretsene. 

• Samling for kretsens dommere (dommerforum) med fokus på nye regelverk. 
 
 

Hovedmål 4 Rekruttering 
 

• Øke antallet skyttere som deltar på stevner til 20% innen utgangen av 2020.  
Antallet regnes ut fra antall medlemmer i kretsen og aktive skyttere.. 

• Styrke klubbenes rekrutteringsarbeid, fokus på ungdom og juniorer. 
• Stimulere til klubbenes deltakelse i NSF rekruttsatsing. 

 
Delmål: 

• Jobbe for å få inn juniorklasse i spesialfelt. 
• Arrangere samling for ungdom/junior/damer. 
• Stipend for yngre skyttere. 
• Tildele reisestøtte til deltakelse på landsstevne for rekrutter. 
• Stimulere til deltakelse på Norma Cup. 

 



 

Hovedmål 5 Sportslig aktivitet 
 

• Kretsen skal arbeide aktivt for å klubbene til å etablere MIX-lag i de nye øvelsene. 
• Kretsen skal jobbe med å vedlikeholde «arrangement» kompetansen i kretsen. 
• Øke både bredden i deltakelse og toppnivået på resultater stevner.  

 
Delmål: 

• Kretsen skal sette av midler øremerket stevner hvor kretsen er representert med lag. 
• Oppfordre klubber til å søke om NM og lignende større stevner. 
• Levere flere skyttere til landslag. 

 
 

Hovedmål 6 Anlegg 
• Øke tilgangen på tidsriktige baneanlegg med tilstrekkelig kapasitet. 
• Støtte klubber som ønsker å oppgradere sine baneanlegg med elektroniske skiver eller 

annet moderne utstyr. 
• Bedre tilrettelegging for handicap skyttere. 

 
 
Delmål: 

• Jobbe beviste sammen med klubber for å oppgradere banefasiliteter 
• Undersøke mulighetene for å etablere/finne en permanent skytehall i kretsen. 
• Bygge kompetanse på krav baneanlegg, miljøkrav og støyskjerming. 
• Bygge kompetanse på regelverk for handicap øvelser, og hvilke krav de stiller til 

anlegg og fasiliteter. 
 
 

Hovedmål 7 Informasjon 
• Bedre informasjonen fra krets til klubb. 
• Bedre kommunikasjon mellom kretsen og klubber 

 
 
Delmål: 

• Kretsen skal arrangere minst ett møte med lagene hvert år. 
• Legge en ny informasjonsplan som innbefatter e-post, web og sosiale medier. 
• Kretsen hjemmesider under www.skyting.no må oppdateres. 
• Bruke mere e-post for utsending av informasjon. 

 
 
Langtidsplanen skal legges fram å gjennomgås på hvert kretsting og den bør oppdateres med 
aktuelle momenter fra Norges Skytterforbunds langtidsplan. 
Budsjettet må vise at målene i langtidsplanen kan oppnås.  



8. Fastsette kontingent 
 
 
Kretsstyre ønsker ikke å fremme forslag om endring av kretskontigent. 



REGNSKAP/BUDSJETT Regnskap Regnskap Budsjett
2019 2020 2020 Opplysninger til

Konto Kontonavn Beløp Beløp Beløp regnskapet 2019

3120 Kretskontingent 84 620 90 000
3440 Rammetilskudd Kursstøtte
3442 Tilskudd fra NSF 6 193 26 500 Kurs/VO-midler
3444 Andre tilskudd 29 294 10 000 N-T + særkretsstillskudd
3920 Kretskontingent
3950 Momskompensasjon 9 947 8 000
3960 Diverse inntekter 38 980 10 000 A&O, statistikk 17.000
3990 Stevnestatistikk 17 000

SUM  INNTEKTER 169 034 0 161 500

6731 Idrettsfaglig bistand (aktivitet) 25 000 25 000 Statistikk, dommerhonorar
6800 Administrasjonsutgifter 2 685 3 000
6805 Påskjønnelser / gaver / stipend
6820 Trykksaker 50
6860 Styremøter 3 200 5 000
6861 Kurs / oppdatering 3 500 30 000 Dommerkurs mat
6863 Kurs / konferanse
6865 Årsmøte 4 500 3 000
7100 Reise/-bilgodtgjørelse 13 665 10 000
7145 Reiseutgifter (aktivitet) 20 339 40 000 Konferanser, fagkom.
7420 Gaver/premier 6 423 Medaljer, NM LUFT
7455 Tilskudd lag og lignende 65 883 40 000 Buss, reisest. A&Omega
7740 Elektonikkstøtte 84 000 6 000 Melhus / Støren / TSS
7791 Diverse kostnader

SUM  UTGIFTER 229 245 0 162 000

DRIFTSRESULTAT -60 211 0 -500

8040 Renteinntekter 2 917 2 000
8170 Bankgebyr

8400 Ekstraordinære inntekter
8500 Ekstraordinære utgifter

RESULTAT -57 294 0 1 500


