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1 Generell oppsummering
Først en stor takk til alle utøvere, trenere og støtteapparat for en flott sesong!

S

kiskyttersesongen 2018-19 er over og har resultert i mange fine opplevelser og ikke minst flotte
resultater. Løpere fra Oslo og Akershus skiskytterkrets har sanket medaljer både i årets
Hovedlandsrenn, NM Junior, NM Senior, NC, EM, WC, VM, og junior VM. Den største endringen fra

fjorårets sesong er innføring av OASSK Sommercup for utøvere fra 13 år til og med junior klassen. OASSK
VinterCup ble også utvidet til å inkludere aldersgruppen 13-14 år.

Oslo og Akershus Skiskytterkrets har hatt følgende styre i 2018 - 2019:

Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Kretsutvikler:
Jenteansvarlig:
HL -15-16 år ansvarlig:
Junior/ Senior ansvarlig:

Ninni Tornøe Jonsson
Finn Borchgrevink
Randi Lurås
Svein Willassen
Hege Berg-Knutsen
Gunhild Myhr
Johann Rud

Bærums skiklub
TRY
Bærums skiklub
Oslo skiskytterklubb
Fet skiklubb
Asker Skiklubb
Fossum IF
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En stor takk rettes til styret for fremragende innsats denne sesongen.
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Styret for 2018-19 ble konstituert 23. april 2018. To av styrets medlemmer for 2018-19 er nye. I perioden
fra mai 2018 til mai 2019 er det gjennomført 6 styremøter. Kretsting og vårmøte arrangeres 27. mai.

Revisorer for 2017- 2018:

Nils Åge Lio

Bjerke IL

Pål Kokstad Næss

Gjerdrum

Leder:

Eirik Hevrøy

TRY

Medlem:

Anne Lise Flaa

Lørenskog

Varamedlem:

Henrik Boehlke

Fossum

Valgkomité for 2018 – 2019:

Avsnitt 10 oppsummerer resultater fra internasjonale og større nasjonale renn for senior og junior med
OASSK løpere på pallen. Gratulerer til løpere og støtteapparat!

2 Leders oppsummering av årets sesong
It’s not over before the last shot …
Skiskyting er spennende fra start og helt til mål! Unikt og aldri kjedelig!
Før vi vet ordet av det så avslutter vi en sesong og påbegynner en ny sesong. Vi
legger bak oss et spennende år med mange gode resultater utført av våre utøvere i
kretsen på lokale, nasjonale og internasjonale arenaer. Det har blitt medaljedryss for
OASSK.
Ninni T. Jonsson
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Vi snakker om 12 NM gull, 11 NM sølv og 12 NM bronse
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Vi har et særdeles høyt aktivitetsnivå i krets og i klubbene. Det arrangeres treninger, renn, samlinger, kurs
og seminarer, skiskytterskoler og klubbmesterskap, sommer- og nabotreffen, turer og sosiale aktiviteter. Alt
dette gjøres av hundrevis frivillige. Hva skulle vi gjort uten det frivillige støtteapparatet. Jeg sier bare tusen
takk, skiskytter-Norge, uten dere hadde dette ikke gått på skinner.

Våre helter
Vi heier frem våre helter med jubel og publiserer hendelser rundt i sosiale kanaler og media. I tillegg heier
vi frem nye skiskyttere som starter opp i klubbene med nysgjerrige øyne og stolte foreldre. I skiskyting er
alle våre helter – vi er en stor familie som tar vare på hverandre. Alle vet at 5 bom er begredelig. Derimot
vet vi også hvor mye glede det gir med 5 treff. Og dette skjer nesten alle – en og flere ganger. Vi trenger
hverandre, ellers blir ingen helter i vår krets.

Min hyllest i år går til kretsen utøvere, trenere og foreldre som stiller opp for barna hele veien, fra de er
rekrutter til de er seniorer. I vår idrett gir ikke støtteapparatet seg heller. Foreldrene er den solide klippen i
hele satsningen. De er med overalt, sommer og vinter. For i skiskyting er dette helt normalt å være tilstede.
I vårt sinne skal vi inkludere, ha respekt og vise ydmykhet når situasjoner oppstår.
Vi ønsker å få med oss mange inn i vår skiskytterverden. Kretsens intensjon er å skape dette sammen med
klubbene.
Kretsen har 10 utøvere med hestekrefter i stallen til Norges landslag inkludert utvikling- og rekruttlag. Ingen
tvil om at OASSK stiller med knallsterke stafettlag neste sesong. I sesongen som har vært trekker vi frem
noen helter;

Johannes Dale

Sindre Pettersen

ble kåret til årets nykommer av IBU i

fikk tildelt årets Kongepokal

Soldier Hollow med imponerende renn.

Våre andre helter er selvsagt eliteutøverne:
Tiril Eckhoff (Fossum), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum), Tekla Bruun-Lie (OSSL), Henrik L´Abbé-Lund
(OSSL), Johannes Dahl (Fet), Endre Strømsheim (Bærum) og Sturla Hom Lægreid (Bærum) (dessverre syk en
del av sesongen), Sindre Pettersen (Nittedal) og Fredrik Grusd (Fossum). Alle disse har tatt medaljer i
nasjonale- og internasjonale renn. Krets og klubber er mektige stolte.

I år trekker vi frem en 16 åring gutt fra Bærum, Isak Leknes Frey, som har utmerket seg i flere år, men
denne sesongen ble det seier på Young Star, HL sprint og stafett, OASSK cupen, vandrepokal på Blink
festivalen og Kvalfossprinten. Ellers fikk gutten pallplasser 2 og 3 plass i Kvalfoss – normal, ØM normal,
2 plass i HL normal. Ikke mange klarer to dager på rad med pallplasseringer i denne årsklassen. I tillegg tok
han gode topplasseringer i langrenn også. Han er en inspirator for mange og Isak sammen med hans
gruppe skal vi følge nøye fremover. Her knives det i en stor klasse med mange gode utøvere som er klare til
å gi Isak sterk konkurranse neste sesong som førstegangsjunior.
I seniorklassen, har våre øyne vært på Tiril og Ingrid fra Fossum. Ingrid har virkelig vist mental og fysisk
styrke i WC, og vi nyter godt av hennes fargerike personlighet i media og lange intervjusetninger, utrolig
sjarmerende! Tiril og Ingrid samme med de andre jentene når nye høyder.
K19 - Anne De Besche, tok Gull i junior VM på stafetten.
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Våre HL-utøvere:
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Organisasjon
Vår årsrapport går fra 1. mai til 30. april året etter. Styret fikk inn to nye medlemmer. Styret har
gjennomført 10 styremøter, kretsting og vårmøte. Hvert enkelt styremedlem er dedikert til ansvarsområder
som de håndterer med ekspertise og erfaring fra skiskyttermiljøet og fra egen jobbrelasjon. Som styreleder
er jeg svært stolt av at styremedlemmene har vist et stort positive engasjement. OASSK består kun av
frivillige, foreldre som har eller har hatt barn som har drevet med skiskyting. Kretsen økte antall
medlemmer i 2017 (tall vist av NSSF på forbundstinget).

Nytt av året
I 2018 fikk kretsen innført et nytt prøveprosjekt; OASSK SommerCup. Et nytt konsept som vi ønsket å prøve
ut på sommeren for å fylle tomrommet i terminlisten. Ideen var å skape
noen konkurransearenaer i sommerhalvåret og at det skulle være enkelt
(lavterskel) på en hverdag, uten premier. Konseptet blir også videreført i
2019, men omdøpes til OASSK Sommertreffen, slik at hvert arrangement
kan stå alene.
Kretsen utvidet i tillegg OASSK Cup – vinter til også å gjelde for 13 og 14
åringer. Tidligere var cupen kun for HL utøvere, men er nå fra 13-16 år.
Denne utvidelsen er blitt svært godt tatt imot av klubber og foreldre. Det
ble gjennomført en evaluering til foreldre og trenere.
I flere år har vi hatt egne jentesamlinger arrangert. I år arrangerte vi
tilsvarende samling med gutter. Dette ble en suksess, ikke minst også hos foreldre med gode foredrag og
nyttig informasjon.
Kommunikasjon
Kretsen har segmentert sin kommunikasjon ut til ulike målgrupper. Kretsen har hatt mange innlegg på FB i
løpet av sesongen. Det krever å legge ut nyheter løpende, men vi har prøvd å spre informasjonen på flere
kanaler og ressurser.
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Samarbeid med forbundet
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Kretsen har løpende god dialog med forbundet. Kretsen er svært takknemlig for midler som blir tildelt og
som benyttes til gode for klubber og deres utøvere. Forbundet har vært preget av bemanningssituasjon og
nyansettelse av generalsekretær. Kretsen i regi av våre klubber har påvirket til å få reversert
prøveordningen med sammenslåing av kvinner 18 og 19 åringer. Teknisk komite reverserte ordningen slik
at K18 og K19 fikk konkurrere i hver sin klasse i alle renn siste sesong, som vi mente var mest rettferdig.
Fluorsaken tok vi også opp og fikk medhold på å følge Skiforbundets beslutning med forbud på bruks av
fluor på ski opp til og med 16 år i renndeltakelse.
Førstehjelpsutstyr tildelt 6 klubber i kretsen
Forbundet har via Sparebankstiftelsen mottatt midler hvor flere klubber med anlegg får opplæring og tildelt
førstehjelpsutstyr. Dette er kretsen svært takknemlig for at klubber får nyte godt av, og at vi har slik sikring

når det gjennomføres treninger og renn. Klubber, Bærum, Fossum, Try, Ossl, Fet og Bjerke fikk tildelt kurs
og opplæring samt førstehjelpsutstyr til sine anlegg. VI er svært takknemlig for dette tiltaket.
Kretssamlinger for jenter og gutter med MOT og Sunn Idrett
Vi er en krets som prøver å samle våre jenter mellom 13-16 år på 5-6 samlinger gjennom året. Det har blitt
en stor suksess og mange jenter treffes på renn eller hos hverandre uavhengig av klubbtilhørighet. Kretsen
har ført relasjoner mellom den. Gjennom ulike foredrag (MOT og Sunn Idrett) fikk kretsen gode
tilbakemeldinger.
Nytt av året, samlet vi også til en gutta-samling sammen med foreldre. Veldig populært blant foreldre og
utøvere.

Kurs og utdanning
Vi har en egen utviklingsplan for utdanning som følger forbundets utviklingstrapp.
Trenerkurs gjennomføres over to helger i mai, 4 dager totalt, i samarbeid med Buskerud. Vi prøvde å
invitere til kurs i desember, men ble for ambisiøst mht. folkets tid og kapasitet.
Jeg er mektig stolt av hva kretsen og klubb får til sammen og det er god dialog mellom oss. Høy vilje og
engasjement er alt som skal til! En fryd.

Ninni Tornøe Jonsson, Krets- og styreleder
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3 Aktivitetshjulet til OASSK
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4 Terminliste sesong 2018-19 i OASSK

K

retsen arrangerer 9-10 renn i perioden januar til mars, og for nye og de yngste arrangeres
Nabotreffen som er et lavterskel-tilbud for alle barn under 13 år - uten rangering. Barna melder seg
på til tre konkurranser, der to av konkurransene er på Fossum og ett i Holmenkollen. Nabotreffen

arrangeres som et samarbeid mellom TRY/OSSL, Fossum IF og Asker Skiklubb/Bærums Skiklub. Fossum IF
hadde ansvar for det første rennet på Fossum, TRY/OSSL hadde ansvar for renn nr. to i Holmenkollen og
Asker Skiklubb/Bærums Skiklub hadde ansvar for det siste rennet på Fossum. I sesongen 2019 var det
mellom 100 og 150 deltakere.

De større rennene er Bama Skiskytterfestival Kvalfossprinten, Fetrennet og Skiskytterfestival på Bjerke
Sent oktober arrangerer Asker Askerløpet som er et skogsløp med skyting på Jordbru i Bærum.
Arrangementet er en flott start på ny konkurranse sesong.
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5 SommerCup (nytt 2018)
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K

retsens ønske var å fylle et tomrom i terminlisten utenom vintersesongen med et enkelt
lavterskeltilbud både for deltaker og for arrangørklubbene. I
den forbindelse ble OASSK SommerCup startet med

konkurranser før og etter sommeren. 2018 ble et prøveprosjekt i regi
av kretsen og i samarbeid med klubber for å tilby konkurranser for
våre utøvere i aldersgruppen 13år tom junior i løpet av
sommerhalvåret. Arrangørklubbene var Fossum, OSSL/Bærum og
Fet/Lørenskog. Fossum sitt arrangement ble gjennomført i mai som
skogsløp med skyting, OSSL/Bærum arrangerte rulleski og skyting i
Holmenkollen og Fet/Lørenskog med rulleski og skyting som en avslutning på Cupen. I snitt hadde disse
konkurransene i overkant av 100 deltakere.
For å lodde stemningen for en evt. videreføring av dette konseptet, ble det i ettkant av SommerCup 2018
gjennomført en webbasert spørreundersøkelse rettet mot utøvere, trenere og foreldre. Responsen på

denne var positivt og ønsket var sterkt på at SommerCup i OASSK ønskes videreført. Neste sesong endres
navnet til OASSK Sommertreffen.

Kretsmesterskap KM

V

i gjennomførte alle fire kretsmesterøvelsene denne sesongen:
Fetrennene i januar gjennomførte KM sprint og KM Normal.
Bama Skifestival, Bjerke gjennomførte KM Fellesstart i februar

og TRY-stafetten ble også i år, en tradisjon blitt, arrangert TRY KM
stafetten. En nydelig kveld med fin skiskytteravslutning i Holmenkollen
etter siste World Cup. På terminliste står mer om tidspunktene for
gjennomføringen. Under TRY-stafetten deles også det ut finale for OASSK
Cup, Gul og prikketrøyene ble utdelt til vinnerne.

6 Lisensoversikt
Faktatall fra Idrettsregistrering per mars 2019 viser utviklingen av listens betalende utøvere over 13 år i vår
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krets fra sesongen 2015/2016 til årets sesong 2018/2019. 326 lisenser.
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Detaljerte faktatall for inneværende år fordelt per klubb:
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Fordeling per kjønn og per fødselsår på våre lisensbetalende utøvere:
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7 15-16 år (HL-gruppen)

D

enne sesongen har vært veldig bra med mange deltakere i HL, OASSK cupen og andre
skiskytterrenn. Det er stor bredde og mange gode resultater. Kretsen stilte som største krets i HL

med 92 påmeldte deltakere og vi hadde med totalt 16 utøvere i YS i år. Her var det gledelig at det
var like mange jenter som gutter fra kretsen. Av aktive utøvere er 2/3 av utøverne i kretsen gutter og 1/3
jenter.
Det har vært innført fluor forbud for alle løpere til og med 16 års klassen i år. Dette har vært innført uten
store problemer eller diskusjoner. Det har ikke vært utført noen tester av ski i noen av rennene.

Samling
Det ble ny samling på Natrudstilen, nr. 4 i rekken, nok et år med kjempesuksess og stor deltakelse. I år ble
samlingen organisert som en kombinert Young Star og kretssamling for alle 15-16 åringer. Det ble en
samling med fokus på det sosiale i tillegg til en flott treningssamling for utøverne i kretsen i år. Vi hadde
også med Audun Svartdal som teknikk trener på rulleski. NSSF stilte med trenere og foredrag om
utviklingstrappen, stående skyting og utdeling av MOT prisen. Prisen gikk til Anders Grøgaard og Alexandra
Rud, begge fra Fossum Skiskytterklubb.
Det ble tilsammen 77 deltakere, 5 trenere og 8 voksne som deltok på samlingen. I tillegg til at vi hadde
besøk av 8 U23 løpere som deltok på treningene.
Idrettsklubben TRY og OSSL arrangerte 3 lørdagstreninger i Holmenkollen for alle i kretsen. Penger til trener
for disse lørdagene ble dekket av OASSK.
2019: Begge Lodgene er reservert for 20-22. september for kretssamling på Natrudstilen.

7.1 OASSK-Cupen 2018-2019
Følgende renn ble besluttet som del av OASSK Cupen hvor 5 av 8
renn var tellende:
19.-20.januar:

Fet-rennet (KM normal)

26-27.januar:

Kvalfoss-sprinten (Holmenkollen)

15-17.februar:

HL Oppdal

09-10.mars:

Bama Skiskytterfestival (Bjerke)

Reserverenn: LM Østlandsmesterskapet, Follo 9-10 februar.
Totalt 91 jenter og gutter deltok på OASSK Cupen som er en økning fra

Utdeling av trøyer og medaljer ble utført under TRY stafetten (KM). Nytt i år var medaljer til 1,2 og 3
plassen i OASSK cupen i tillegg til premier til den gule og prikkede trøyen.

Sammenlagt vinnere OASSK Cup 2018-2019:
Vinnere av OASSK Cupen:

Vinnere av skytetrøya:

G13 år - Sigurd Lysberg Lehn, Oslo Skiskytterlag

G13 år - Fredrik Knoph Birkeland, Fossum IF

J13 år - Linde Cesilie L. Rasch-Olsen, Bærum Skiklubb

J13 år - Marie Lund Flaa, Lørenskog Skiklubb

G14 år - Henrik Omland Nittedal Skiskytterlag
J14 år - Silje Christine Berg-Knutsen, Fet Skiklubb

G14 år - Ådne Fleise, Nittedal Skiskytterlag
J14 år - Synne Lund Flaa Lørenskog Skiklubb

G15 år - Daniel Aakervik, Fet Skiklubb

G15 år - Phillip Rynning-Nielsen, IL TRY

J15 år - Maren Sofie Brænnare-Gran, Bærum Skiklubb

J15 år - Signe Aaberg Skar, Asker
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83 deltakere året før.
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G16 år - Isak Leknes Frey Bærum Skiklubb

G16 år - Stian Måseide Sørlie Gjerdrum IL

J16 år - Eva Liheim Alfstad Fossum IF

J16 år - Anne-Ida Knudsen Nordengen Fet Skiklubb

7.2 Hovedlandsrennet

H

ovedlandsrennet ble arrangert på Oppdal 14-17 februar 2019. Her var det totalt 92 påmeldte
utøvere med fra 11 klubber i Oslo og Akershus Skiskytterkrets. Dette var omtrent samme antall

som i 2018. De fleste var innkvartert på samme hotell, Oppdal Skiferhotell, som fungerte veldig
bra med hensyn til at vi kunne gjennomføre kretsmøter hvor alle ledere i klubbene var representert. Vi
hadde tilsammen 22 stafettlag og alle fikk gå stafett.
Fordelingen mellom jenter og gutter og henholdsvis 15 og 16 år er som vist i tabellen under:
J15

J16

G15

G16

17

16

26

33

Total Jenter: 33

Total Gutter: 59

Pallplasseringer for løpere fra kretsen som summert opp under.

Stafett resultater OASSK
Oslo og Akershus 1 lag Signe Aaberg Skar, Kaia Wulff Berntsen, Maren Sofie Brannere Gran
Oslo og Akershus 2 lag Eva Liheim Alfstad, Lisa Elin Fergusson Sørlien, Sir Galtung Skar
Oslo og Akershus 1 lag Peder Andreas Aas, Jonas Brufladt Amundsen, Casper Stenstadvold,
Isak Leknes Frey
G16 år: Sølv
Oslo og Akershus 3 lag Jonas Myhr, Sondre Rokke, Casper Jakobsen Furum, Niklas Kanestrøm
Mix Jenter: Sølv Johanne Berntsen, Stine Larsplass Johansen, Sofie Solberg
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J15 år: Gull
J16 år: Sølv
G16 år: Gull
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Normal distanse fredag
J15 år: Gull
J15 år: Bronse
G15 år: Gull
G16 år: Sølv

Maren Sofie Brannere-Gran
Signe Aaberg Skar
Daniel Aakervik
Isak Leknes Frey

Bærum Skiklubb
Asker Skiklubb
Fet Skiklubb
Bærum Skiklubb

Sprint distanse lørdag
J15 år: Gull
J15 år: Bronse
G15 år: Sølv
G16 år: Gull

Kaia Wulff Berntsen
Signe Aaberg Skar
Daniel Aakervik
Isak Leknes Frey

Asker Skiklubb
Asker Skiklubb
Fet Skiklubb
Bærum Skiklubb

8 Junior & Senior

K

retsens løpere hevder seg meget bra både nasjonalt og
internasjonalt. Med tre damer og fire menn som deltakere i World

Cup bemerker kretsen seg internasjonalt. Individuelle VM medaljer
både til Tirl Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold og de samme to som
deltakere på laget som vant VM gull i stafett har løperne våre satt preg på
mange internasjonale arenaer. Johannes Dale ble kåret til World Cup
sirkusets «Rookie of the Year». I tillegg hadde kretsen tre løpere som
representerte Norges lag i junior VM samt en løper i ungdoms VM, Anne De Besche fra TRY.
Samtidig som vi har løpere som representerer Norge internasjonalt er vi også største krets med flest
deltakere i Norgesmesterskapene og Norges Cup. I NM for ungdom og junior hadde kretsen opp til 65
løpere (todelt- NM) hvorav ca. 1/3 jenter og 2/3 gutter.
Til sammen har kretsens løpere i ungdom, junior og senior deltatt på til sammen 7
Norges Cup helger i tillegg til sommer-NM og sesongåpning på Natrudstilen.
Ansvaret for å organisere disse med hensyn til informasjon, innskyting og
stafettuttak, ble fordelt ut til klubbene i kretsen i god tid før første renn.
Gjennomføringene har gått bra, og alle innskytingslister har blitt lagt ut.
Stafettkomite og laguttak har fungert meget bra.
I løpet av sommeren og høsten ble det avholdt kretstreninger i Holmenkollen på
lørdager. Det ble også arrangert 3 testløp i perioden juni til oktober. Både
treninger og testløp er åpne for alle junior- og senior-løpere i kretsen. Påmelding
og resultater har blitt lagt ut på kretsens facebook side. Det har vært varierende deltakelse, særlig på
treningene. Kretsen vil forsøke å se på ulike tiltak som kan bidra til at flere deltar på både kretstreninger og
testløpene.
Kretsen ser fram mot en ny, spennende sesong, med gode prestasjoner og plasseringer med mange flotte
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junior og senior løpere!
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8.1 Team OASSK

T

eam Oslo Akershus Skiskytterkrets (TEAM OASSK) ble opprettet sommeren 2017. TEAM OASSK ble
opprettet som følge av bortfall av NSSFs sponsorsamarbeid med Statkraft da de tre Statkraftteamene Oslofjord, Innlandet og Midt-Norge ble nedlagt etter sesongen 2016/17. TEAM OASSK er
åpent for alle junior og senior utøvere i kretsen og for tilhørende
kretser som vil satse skiskyting etter videregående skole. Teamet
har i 2018/2019 bestått av 8 løpere (4 jenter og 4 gutter). Trym
Rostad har vært trener og gjort en meget god jobb.
TEAM OASSK har vært finansiert av løperne med egenandel,
tilskudd fra forbundet og av kretsen.
Det er fortsatt begrensede tilbud for
løpere i regionen som ønsker å

fortsette med skiskyting etter endt videregående skole. Kretsen vil i forbindelse
med sesongavslutningen 2019 gjøre opp status for hvordan opplegget har
fungert og hva som kan gjøres bedre. Dette arbeidet har høy prioritet og
helhetlig plan og strategi for Team OASSK vil bli utarbeidet og presentert under
kretstinget i mai.
Nytt for sesong 2019/2020 er at Team OASSK og
Holmenkollen Biathlon går sammen for et Kraftsenter
i Holmenkollen. Vi samler kreftene for alle skiskyttere
og trener til et felles sted for å utøve kraften og
tilstede for de som vil satse etter Vgs. Mer om dette samarbeidet rapporteres
neste år. Intensjonsavtale signeres på kretstinget 27. mai 2019. Trener Trym
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fortsetter og inngår i det nye Kraftsenter for rekrutteringsteamet.
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Jenteprosjekt
6 - samlinger arrangert av følgende klubber sesongen 2018/2019:

1. Asker - mai - Mesternes Mester
2. Fet - august - kveldssamling
3. Fossum - september - overnatting
4. Fet - oktober – Sunn Idrett
5. TRY/OSSL - desember - juleavslutning
6. Bærum - april 2019 – kveldssamling - sesongavslutning

J

entene fortsetter å møte opp til samlingene, og vi er stadig mellom 50 og 60 deltakere på samlingene.
Også denne sesongen har vi hatt 6 samlinger - flere av dem etter samme suksessoppskrift som
tidligere. Vi opplever at jentene har dannet sterke og gode bånd på tvers av klubbene og at de gleder

seg til å møte hverandre på renn. Vi ser stadig vekk at de på renn rundt omkring både sitter sammen og
varmer opp i store grupper, fra flere klubber. Dette er viktig for idretten for å beholde flest mulig lengst
mulig, men sannsynligvis enda viktigere for den enkelte jentes motivasjon. Det er derfor gledelig at vi kan
fortsette med jentesamlingene også neste sesong.
Mesternes Mester i regi av Asker er en populær samling. Dette er første samlingen for nye utøvere som
kommer opp i gruppa, og en viktig samling for sosialt
samvær og å bygge team. Bli-kjent aktiviteter og
samarbeidsoppgaver kombinert med løping var populært
hos jentene, og dagen ble som vanlig avsluttet med felles
bespisning. En varm og solrik dag hvor jentene virkelig fikk
testet ut egne ferdigheter.
Neste samling var kveldssamling på Fet Skiskytteranlegg i
august. I underkant av 50 deltakere på denne samlingen,
hvor det var fokus på skyte-teori og tips til skyteøkter, og
deretter skytetest. På rulleski ble det testet ut å
gjennomføre litt tøffere økter i form av intervalltrening.
Tøffere treningsøkter ble testet ut som følge av
evalueringen fra forrige år, og det virket som om dette ble
verdsatt. Denne kvelden ble det servert næringsrik og
varm mat etter treninga, og etter stemningen å dømme
var dette et populært tiltak.
Fossum arrangerte igjen en aktiv og omfattende
overnattingssamling. Med strålende vær, høy intensitet,
rulleski, skytetest, og hinderløype må vi si at Fossum

57 påmeldte jenter hadde en flott helg!
I oktober arrangerte Fet ny jentesamling, denne gang med foredrag fra Sunn Idrett. Se detaljer i kapittel 7.3
Med vær-gudene på vårt parti ble det også dette året gjennomført juleavslutning i Holmenkollen. Try/OSSL
hadde planlagt aktiviteter på standplass, foruten teknikk-trening ute i løypa. Nesten 60 påmeldte også
denne gangen, og påfølgende sosialt samvær og julegrøt bidro til en flott juleavslutning.
Som i fjor ble sesongavslutningen arrangert i Bærum. Klubbens trenere hadde lagt opp til et godt og variert
program med morsomme øvelser både på ski og på skytebanen! Siden Vestmarksetra er en helt ny
skiskytterstadion med elektroniske blinker, er det ekstra gøy å skyte her. Etter treningen avsluttet vi
sesongen med sosiale aktiviteter og kveldsmat!
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virkelig hadde laget et topp opplegg. Overnatting og felles
matlaging ga ytterligere muligheter for sosialt samvær, og
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Kretsen benytter anledningen til å takke klubbene for å bidra til å bygge godt jentemiljø gjennom å
arrangere disse samlingene! Interessen og antall fremmøtte tyder på at dette er populært!
Vi har i kretsen kanskje hatt litt mindre fokus på å arrangere mødreskyting denne sesongen. Planen er
derfor at vi setter fokus på dette så snart ny sesong kjøres i gang.

9 Utvikling, rekruttering og kompetanse

K

retsstyret har i arbeidet med utvikling, rekruttering og kompetanse fokusert på idrettsspesifikk
kompetanse innen skiskyting. Målet med kompetanseutviklingen er å sørge for at
skiskytterklubbene i Oslo og Akershus har tilgang på kompetanse til ulike roller som skal fylles. Dette

gjelder særlig trenerroller på de ulike alderstrinnene i klubbene. Ved rekruttering til de ulike trenerrollene
har vi vært opptatt av at trenere på alderstrinn 13 år og eldre bør være ungdommer / unge voksne som er
aktive eller tidligere aktive skiskyttere. Vi tror at disse utgjør bedre
forbilder og derfor kan være med å beholde utøverne lenger i idretten
enn hvis det utelukkende var foreldre som var trenere. Dette har som
konsekvens at arbeidet med kompetanseutvikling bør satse på disse
heller enn foreldre. OASSK er heldig stilt ved at Oslo tiltrekker seg
mange tidligere skiskyttere som kommer til byen for å studere. Vi
ønsker å engasjere flest mulig av disse i kompetanseutvikling i regi av
kretsen og med treneroppdrag i regi av klubbene.
Før sesongen 2018/2019 hadde skiskytterforbundet utviklet en ny
trenerstige som tydeliggjør kompetanseområde for trenernivåene 1, 2 og 3. Kursopplegg/materiale for
trenerkursene i kurs-stigen er under utvikling. Trener 3 – kurs arrangeres av forbundet sentralt. Det er
derfor trener 1 og trener 2 som er aktuelle for kretsen å arrangere.
I påvente av kursmateriale valgte vi å sette opp trenerkurs noe senere enn vanlig – i desember / januar.
Kursene ville da kunne bli arrangert på snø i Holmenkollen. Dessverre var det relativt liten på melding til
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disse kursene og vi valgte å utsette dem. Dette tyder på at midt i sesongen neppe er riktig tidspunkt å sette
opp trenerkurs i skiskyting. Kursene er satt opp på nytt i mai 2019, med meget god påmelding. Kursene vil
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bli arrangert i Holmenkollen.
Skiskytterskoler
De fleste klubbene i kretsen gjennomfører skiskytterskoler. Nye utøvere og støtteapparatet (foreldre) er
gjennom den viktigste delen som gir læring, sikkerhet og engasjement. ikke minst blir nye samlet som et
team i en aldersgruppe.

9.1 Teknisk Delegert (TD)

K

retsen utpeker TD til kretsrenn som ikke er nasjonale renn. I sesongen 2018/2019 har dette vært
Fet-rennet, Askersprinten, BAMA Bjerke og Try-stafetten. Etter at det ble gjennomført TD1-kurs i
kretsen med et titalls antall deltakere vinteren 2017/2018 har vi hatt mange å ta av som ønsker å få

TD1-kompetanse, men få med praktisk erfaring. For å bli godkjent TD1 kreves det i tillegg til kurs at man har
praksis som TD / hospitant fra tre renndager. Utfordringen har derfor denne sesongen vært å få flest mulig
av de som gikk kurs forrige sesong godkjent som TD, ved at de får praktisere som TD / hospitant på renn.
Ved utvelgelse av hvem som får hospitere på renn har vi brukt sannsynlighet for å ta TD-oppdrag senere
som kriterium. Noen har også vært TD / hospitert på renn utenfor kretsen. Dette gjør at vi nå har fått frem
fem godkjente TD1 i kretsen, hvorav flere ønsker å gå videre med TD2. Dette er vi veldig fornøyd med.
Avhengig av utviklingen neste sesong kan det være behov for å arrangere nytt TD1-kurs våren 2020.

TD-oppsett sesongen 2018-2019
Askersprinten:

Fet-rennet:

Rune Jomaas, Fossum (ansv),

Asbjørn Holmsen, Fossum (ansv),

Asbjørn Holmsen, Fossum,
Guri Sogn-Larssen, Try (hosp)

Guri Sogn-Larssen, Try (hosp)

Bjerke:

Try-stafetten:
Asbjørn Holmsen, Fossum (ansv),

Rune Jomaas, Fossum (ansv),

Arild Aas, Fet (hosp)

Arild Aas, Fet (hosp)

9.2 Rent idrettslag

utvikle sin egen antidoping policy. Dette programmet ble relansert i mars 2019 og har fått navnet
Rent IL.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget idrettslag.
Etter endt gjennomført program skal klubbene sitte igjen med en handlingsplan med konkrete tiltak rundt
dette tema dersom situasjoner skulle oppstå i egen klubb.
Klubber som gjennomfører dette programmet blir sertifisert som Rent IL og vil
være registrert i Antidoping Norge sine registre. Kretsen har fulgt opp dette
arbeidet mot våre klubber på oppdrag fra NSSF. Per mars 2019 har i alt 9 av
kretsens 12 klubber gjennomført programmet og blitt sertifisert.
For ytterligere informasjon om programmet og gjennomføring av Rent IL:
https://www.rentidrettslag.no/
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A

ntidoping Norge har utviklet et forebyggende program rundt doping som utfordrer klubber til å
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9.3 Sunn Idrett

K

retsen mottok støtte fra Echbos Legat til gjennomføring av seminar
for våre yngste gutter og jenter med tema Sunn Idrett og god

helse. Seminarene ble gjennomført i samarbeid med Fet skiskyting
på Hvaltjern skiskytterarena med foredragsholder fra Sunn Idrett.
Deltakelsen var stor blant våre utøvere i 13-16 års alderen og flere av
deres foresatte.
Da utviklingen på jenter og gutter i målgruppen er noe ulikt, valgte vi å
arrangere en dag for jenter og en dag for gutter. Jentenes foredrag ble innført som en del av de
tradisjonelle jentesamlingene hvor første økt på programmet var Sunn Idrett før lunsj og deretter en god
treningsøkt med skyting og rulleski med trenere fra Team OASSK.
Guttene i denne aldersgruppen har lenge ønsket seg guttesamlinger på lik linje med jentesamlingene.
Siden vi nå fikk støtte fra Echbos Legat fikk vi en fin mulighet for å
gjennomføre også for dem, noe som var veldig populært. Søndagen ble
derfor guttenes dag med tilsvarende opplegg som for jentene. Først
foredrag og deretter et tøft treningsopplegg med blant annet intervaller
ga mange slitne utøvere når økta var ferdig. Fint å kunne benytte kretsens
egne utøvere som instruktører så det gjør vi gjerne igjen! En stor takk til
Team OASSK for innsatsen denne helgen.

10 Anlegg

K

retsen har etter hvert fått flere etterlengtede anlegg. Asker har nå fått godkjenning for nytt anlegg
på Solli i Asker, og Fet er godt i gang med planlegging for utvidelse av sitt anlegg på Hvaltjern. Ved
andre anlegg i kretsen jobbes det kontinuerlig med vedlikehold og forbedringer.
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Oversikt over anlegg i kretsen:
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Klubb

Anlegg

Antall
skiver

Rulleskiløype

Snøproduksjon

Asker

Leier på Jordbru.
Godkjenninger for nytt anlegg på
Sollie på plass. Trolig oppstart i
løpet av året

20

nei

nei

Bjerke

Nordåsen

30

nei

ja

Bærum

Vestmarka

20

nei

ja

Fet

Hvaltjern

29

Ja (2 km + 3 km)

Ja

Fossum

Fossum IL

30

Ja (2 km)

Ja

Gjerdrum
Lørenskog

Fet (jobber med anlegg i
kommunen)

Ossl

Lillomarka

20

Ja (3 km)

ja

Nittedal

Sagerud

30

nei

nei

Ullensaker

Nordåsen

Try/HIL

Holmenkollen skianlegg

31

Ja

ja

11 Resultater 2018-2019
Kretsens junior og senior løpere har markert seg i toppen både nasjonalt og internasjonalt noe som vises i
oversiktene nedenfor. Når det gjelder detaljerte resultatlister viser vi til NSSF sine oversikter via følgende
link: http://www.skiskyting.no/no/arrangement/resultater/
Gratulerer til både løpere og støtteapparat!

Arrangement

Medaljer til OASSK

NM Rulleski Fellesstart, Gautefall

Menn 20/21: Gull, Sølv
Menn 18: Gull
Menn 17: Gull
Kvinner 17: Sølv

NM Rulleski Sprint, Gautefall

Menn 20/21: Bronse
Menn 18: Bronse
Kvinner 19: Gull
Kvinner 17: Gull

NM Junior og Ungdom Normal, Østre Toten

Menn 20/21: Sølv
Menn 18: Bronse

NM Junior Fellesstart, Orkdal

Menn 20/21: Bronse
Menn 18: Bronse
Kvinner 19: Gull

NM Junior Sprint, Orkdal

Menn 20/21: Gull
Kvinner 19: Gull
Kvinner 17: Sølv
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11.1 Medaljeoversikt NM junior
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11.2 Medaljeoversikt NM senior
Arrangement

Medaljer til OASSK

NM Rulleski Fellesstart, Gautefall

Menn: Sølv
Kvinner: Sølv, Bronse
Menn: Sølv

NM Rulleski Sprint, Gautefall

Kvinner: Sølv, Bronse

NM senior Fellesstart (del 1), Ål

Kvinner: Sølv

NM senior Normal (del 2), Ål

Menn: Gull

NM senior Jaktstart (del 2), Ål

Kvinner: Gull, Bronse

NM senior Fellesstart (del 2), Ål

Menn 20/21: Bronse
Menn 18: Bronse
Kvinner 19: Sølv
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11.3 Medaljeoversikt NM stafett

19

Arrangement

Medaljer til OASSK

MIX stafett 17-senior, Østre Toten

Gull

MIX stafett 17-21, Østre Toten

Bronse

MIX stafett 17-18, Østre Toten

Bronse

Junior Stafett, Orkdal

Menn 17-21: Gull
Menn 17-18: Sølv

11.4 Norges CUP sammenlagt TOPP 10
Arrangement

Medaljer til OASSK

Norges CUP senior Kvinner

Gunhild Stølen, Bærum nr. 5
Sofie Rostad, Gjerdrum nr. 8

Norges CUP senior Menn

Sindre F. Jorde nr. 2
Karsten S. Martinussen nr. 8

Norges CUP junior K20-21

Vilde A.G. Skotland nr. 4

Norges CUP junior M20-21

Øyvind R. Haugan nr. 1
Jørgen B. Krogsæter nr. 3
Fredrik Arne Grusd nr. 5
Øyvind Aa. Lio nr. 6
Fredrik Bucher-Johannessen nr. 9

Norges CUP K17

Ingeborg A. Rolstad nr. 6
Kristiane A. Rolstad nr. 7
Lisa Bjønnes nr. 8

Norges CUP M17

Johannes Willassen nr. 7
Simen Aaberg Skar nr. 8

Norges CUP K18

Amalie D. Andersen nr. 8
Vilde Børseth nr. 9

Norges CUP M18

Morten T. Sameien nr 5
Tobias Ottersen nr. 7
Anne B De Besche nr. 2
Sara Borchgrevink nr. 9

Norges CUP K19

Arrangement

Medaljer til OASSK

VM Senior, Østersund Sverige

VM Junior, Osrblie Slovakia

Mix stafett: Gull
Kvinner sprint: Sølv
Kvinner fellesstart: Sølv
Kvinner stafett: Gull
Youth Kvinner Stafett: Gull

EM Senior, Minst-Raubichi, Hviterussland

Menn normal: Bronse

EM Junior, Sjusjøen Norge

Ingen medaljer til OASSK

WC, Pokljuka

Single Mix stafett: Gull

WC, Hochfilzen

Menn stafett: Sølv

WC, Ruhpolding

WC, Soldier Hollow

Kvinner stafett: Sølv
Kvinner fellesstart: Sølv
Kvinner Normal: Gull
Kvinner stafett: Sølv
Mix Stafett: Bronse

WC, Holmenkollen

Kvinner fellesstart: Sølv

WC, Canmore
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11.5 Medaljeoversikt IBU
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For detaljerte Internasjonale resultater se IBU sine resultatsider:
https://www.biathlonworld.com/calendar/

12 Årsregnskap 2018
OASSKs økonomiske stilling er god.
I 2018 viser regnskapet et mindre underskudd på kr. 9.800,50. Kretsens tradisjonelle økonomiske
virksomhet inneholder ingen vesentlige endringer og går med overskudd. Driften av Team OASSK går med
underskudd, som er forventet, men noe større enn budsjettert. Bl.a. ble støtten fra NSSF kun kr. 75.000, og siden teamet også har litt færre utøvere enn det man forventer over tid, så blir totalinntekten for
teamet litt for liten til at de faste kostnadene til trener m.m. dekkes inn. Kretsen har solid egenkapital og er
meget likvid slik at et underskudd som årets dekkes inn uten at det går ut over soliditeten og fremtidig drift.
Kretsen mottok bidrag fra Eckbos Legat på kr. 30.000, - som dekket en stor samling for utøvere i kretsen der
temaet var Sunn Idrett.
Øremerkede midler fra NSSF ble benyttet i løpet av året, men 1/3 del av jenteprosjekt- og
kretsutviklingsmidlene som be overført til kretsen høsten 2018 er avsatt i balansen og kan inntektsføres i
2019.
Det er kr. 760.024,25 innestående på kretsens bankkonti pr 31.12.18. Fordringer er kun på klubber i kretsen
og utøvere i Team OASSK og vil med sikkerhet blir innbetalt. Gjelden er kun kortsiktig gjeld på kr. 79.817,99.
Ytterligere kr. 64.472,00 er avsatt som gjeld, men er allerede innbetalte midler fra NSSF som skal
inntektsføres i 2019, som nevnt over.
Kretsen følger forsiktighetsprinsippet ved regnskapsføringen. Påløpte kostnader føres til kostnad i det de
oppstår eller faktura mottas, mens inntekter føres i det pengene er innestående på bankkonto. Inntekter
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kan inntektsføres i det påfølgende regnskapsåret selv om pengene allerede er innestående på bankkonto
dersom det gir riktig periodisering av inntektene.
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Styret har god informasjon angående kretsens budsjetter og hva hvert avdelingsbudsjett inneholder av
aktiviteter. Utvalgenes budsjett og resultat følges opp av styret ved rapportering av status til styremøtene.
Det er ikke oppstått spesielle forhold etter 01.01.2019 som endrer styrets vurdering av kretsens
økonomiske stilling.

Oslo, 16.05.2019
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