Møtereferat: NROI
Tema:

NROI-rådsmøte

Sted:

Gardermoen

01.Dato: 02.03.2019

Tilstede:

Ronny Røise, Terje Tessem, Lars Selven, Hugo M Hansen og Lars B Sand

Møteleder:

Lars B Sand

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.

SAK 01:

NROI leder informerer
Søknader om forfremmelse
NROI Instruktør – endringer i krav
Kurs 2019 - oppdatering.
Eventuelt

NROI-leder informerer
RO-jakker
Den tidligere importøren har mistet sitt agentur på Condor, og nytt filma har
overtatt. Prisene har steget med 100% og vi avventer derfor et bedre tilbud. Vi vil
også undersøke om vi kan få en annen jakke fra en annen leverandør. Håper å ha
dette på plass før sommeren.
NROI Nordic
NROI leder og RD var i Finland i februar. NROI leders ønske ble oppfylt og han
fikk informasjon om de andre landenes praksis rindt instruktører og
instruktørutdannelse.
Scoring Overlays
Vi har mottatt nye “NROI Nordic» dette er bestilt sammen med NROI Sweden. Vi
tester disse for å se om det er en bedre kvalitet enn IROA’s originale overlays.

SAK 02:

Søknader om forfremmelse
NROI har mottatt 2 søknader om forfremmelse til NROI CRO.
Anders Gunbjørnsen og Kjell Kjørstad har begge blir forfremmet til NROI CRO.

SAK 03:

NROI instruktør – endringer i krav
NROI har besluttet at for å beholde sin instruktørstatus må alle ha vært med på
minst ett Godkjenningskurs (3 poeng) i løpet av de siste 2 årene.
Det er kun HOVEDINSTRUKTØREN som trenger å være sertifisert, men alle som
er RO får fortsatt poeng for å være med som hjelpeinstruktør.
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Det vil bli utarbeidet et helt nytt «Instruktørkurs» som vil være en praktisk
tilnærming til kurs og kursavholdelse. Dette kurset vil være for de som ikke er
Instruktører i dag, eller som vil resertifisere seg som Instruktør. Dette kurset vil bli
utarbeidet i løpet av 2019, og vi håper å kunne avholde det første Instruktørkurset i
løpet av høst/vinter 2019.
Romansys skal utvikles til å være mer automatisk i forbindelse med kurs, slik at
instruktøren slipper skjemaer som skal sendes til forskjellige mottakere. Dette vil
være helt fra påmelding til registrering av matchpoeng og utfylling av
evalueringsskjema.
Endringen trår i kraft fra 01.01.2020.

SAK 04:

Dato
19.-20.01.2019
09.-10.02.2019
16.-17.02-2019
09.-10.03.2019
23.03.2019
23.-24.03.2019
27.-28.04.2019

Kurs 2019 - oppdatering
Kurset i Bergen ble avlyst på grunn av for få påmeldte.

Betegnelse
RO.KURS 1
RO-KURS 2
RO-KURS 3
RO-KURS 4
CourseDesign
CRO-KURS 1
RO-KURS 5

Kurstype
IROA Level 1 Seminar
IROA Level 1 Seminar
IROA Level 1 Seminar
IROA Level 1 Seminar
NROI CourseDesign Seminar
IROA Level 2 Seminar
IROA Level 1 Seminar

Sted
Terje – Bergen AVLYST
Lars - Gardermoen
Terje - Stavanger
Hugo - Tromsø
Ronny - Gardermoen
Lars - Gardermoen
Ronny - Gardermoen

CRO-kurset og CourseDesign kurset står i fare for å bli avlyst på grunn av for få
påmeldte.

SAK 07:

Eventuelt
Ronny sjekker pris på trykk av vannfaste regelbøker i A5-format.
NROI-rådet har besluttet å ta fram igjen regionskontaktene, men ikke i den fulle
form fra tidligere. Vi benytter nå 2019 til å utvikle dette.
Neste NROI-råd møte blir i forbindelse med VM Rifle i Karlskoga.

Med hilsen

Lars B Sand
Referent
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