
Velkommen til

Klubbhelgen!



Hvorfor er vi her?

• Ønsker å skape en 

møteplass for klubbene

• Erfaringsutveksling, 

nettverksbygging og faglig 

påfyll

• Fokus på breddeidretten



Program fredag

17:15 Ankomst og registrering
(det blir servert wraps/bagett)

18:00 – 18:30 Velkommen
President Bjørn Harald VIK
Leder BIK Thomas Strøm

18:30 – 20:00 Hvordan ser en typisk NSF klubb ut?
+ viktig informasjon fra NSF

20:30 Middag



Program Lørdag

09:00 – 12:00 Trenersporet og klubbsporet

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Workshop i grupper
13:45 – 15:00 Mingling!
15:00 – 16:00 Foredrag med Ole Harald Aas
16:00 – 16:45 Unge ledere i skyting
17:00 – 18:00 Hvordan legger vi til rette for organisert trening og trenere i 

klubben?



Program Søndag

09:00 – 10:00 2 klubber kommer for å fortelle
Horten og omegn PK + Tromsø PK

10:15 – 11:00 Tilrettelegging for paraskyting i klubben

11:00 – 12:00 Åpen time

12:00 Lunsj og avreise



Tilstede fra administrasjonen

• Per Iversen (generalsekretær)

• Wenche Horten (klubbutvikler)

• Tarjei Ravn (anleggskonsulent)

• Helene Rønningen (idrettskonsulent)

• Henrik Alvær (vikar idrettskonsulent)

• Fra i morgen:

• Dag Olav Rønning (administrasjonskonsulent)

• Gyda Winther (integreringskonsulent)

• Haakon Stensrud (webredaktør)

• Morten Støen (baneansvarlig Løvenskiold)



Forbundsstyret

President Bjørn Harald Vik



Breddeidrettskomiteen

Thomas Strøm



BIKs formål

Breddeidrettskomiteens (BIKs) formål er å legge til rette for at aktiviteten blant våre mer enn 

30.000 medlemmer utvikles og økes.

BIK skal støtte og hjelpe til med det som skjer i kretser og lag basert på at det daglige arbeidet 

skjer i klubbene.

BIK er eskaleringskomite for kretser og klubber, gjelder dog ikke lov- og organisasjonssaker.



Leder
Thomas Strøm

Nestleder
Liv Kavli

Anleggsutvalg
Kenneth Eikenes

Arrangement
Rune K. Hansen

Representasjon
Ann Jeanett Breivik

Opplæring
Ann Chr. Valleraunet

Ungdom
Anneline Tangen



Oppgaver og mandat

● Breddeidrettskomiteen (BIK) skal støtte og hjelpe til med det som skjer i kretser og 

lag basert på at det daglige arbeidet skjer i klubbene.

● Breddemiddelutvalget inngår i BIK.

● Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplan med budsjett i henhold til langtidsplanen og 

etter tildelte midler fra forbundsstyret.

● I samarbeid med kretsene/distriktene sørge for å terminfeste stevner som gir 

skytterne et variert stevnetilbud. Ansvar og eierskap ligger hos klubbene og kretsene.

● Implementerer/følger opp nasjonale regelverk, foreslår endringer i nasjonale 

reglement (TK ansvarlig).

● Ivareta breddesatsningen gjennom å sørge for at alle grener og alle klasser blir 

inkludert.

● Bidra i samarbeidet med andre nasjonale skytterorganisasjoner, gjennom å etablere 

møtepunkter.



Oppgaver og mandat

● Sørge for at trenere (til og med trener 2) utdannes og utvikles.

● Skaffe arrangører av Norgesmesterskap og dele ut NM-medaljer, diplomer og 

lagplaketter.

● Gi arrangementshjelp og støtte, spesielt til Norgesmesterskap, landskamper og 

Nordiske mesterskap (ikke ISSF / WSPS-øvelser).

● Sammen med Administrasjonen sørge for at informasjonen på skyting.no er mest 

mulig oppdatert, både grenvis og innen utvalgenes mandater.

● Avholde årlige fagkonferanser innen eller på tvers av grener eller en kombinasjon.

● Komiteens møteprotokoll/referat sendes forbundets sekretariat og offentliggjøres på 

hjemmesiden til NSF. Avgi årsberetning via forbundsstyret til NSFs årbok.

● Komiteen har rett til å fremme saker til behandling i Forbundsstyret innenfor 

komiteens formål, herunder endringer og tilpasninger i dette mandatet.



Breddeidrettsplanen 2021 – 2024

• Vedtatt av BIK og legger føringen for 

hva NSF skal jobbe med innen 

breddeidrett for perioden

• Du finner BIP her

https://www.skyting.no/breddeidrett/


Behov for hjelp?

Kontakt oss!

Thomas Strøm              Leder                                         thomass @ skyteidrett.no

Liv Kavli                        Nestleder                                   livk @ skyteidrett.no

Kenneth Eikenes          Utvalgsleder Anlegg/IT              kennethe @ skyteidrett.no

Rune Kristian Hansen Utvalgsleder Arrangement         runekh @ skyteidrett.no

Ann Jeanette Brevik    Utvalgsleder Representasjon    annjb @ skyteidrett.no

Anneline Tangen          Utvalgsleder Ungdom                annelineht @ skyteidrett.no

Ann Cht. Valleraunet   Utvalgsleder Opplæring             anncsw @ skyteidrett.no




