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Referat fra lagledermøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 
 

Møte:  Lagledermøte i NØSSK  

Dato:  01.10.2018 kl 19:00 

Sted:  Steimoegga idrettspark, Alvdal 

 

Tilstede fra klubbene:  

Eystein Bekken – Kvikne, Elin Brøste - Dombås, Per Arne Bjørn – Alvdal, Jan Erik Bjørn – 

Alvdal, Roger Stormoen – Alvdal, Bjørn Tore Streitlien – Folldal, Sissel Bolstad – Tynset, 

Arnfinn Bakken – Os, Rune Moan – Røros 

 

Tilstede fra styret:  

Amund Leren, Bente Fossen, Leif Vingelen, Bente Horten, Øystein Ledang og Nina 

Kjellesvig Dalløkken.  
 

 

Sak 1 - 2018/2019 Informasjon fra klubbene  

 

• Alvdal 

Oppstart basistrening inne i den nye hallen etter høstferien.   

De eldste løperne har gått inn i team.  

Alvdal arrangerte i fjor skiskytterskole for 6. stk. Håper på å få med ett par nye i år.  

Standplassen som de har til rådighet ligger på deler av fotballbanen. Det er ønskelig med 

en helårs standplass. 

Skilekanlegget i Sandeggbakken ble modifisert i fjor. Ikke lenger er så bratt. Anlegget er 

veldig populært og opp mot 50 stk var med på serierenn i fjor.   

Skal ha en samling på Savalen i november. Med lek, basseng og skyting.  

 

• Dombås 

Sliter både med rekruttering og økonomi. Vanskelig å få sponsorer, da markedet er 

mettet. Dårlig med rekruttering fra Dovre og Dombås, har nesten bare løpere fra Lesja.   

I fjor var det 6 deltagere på skiskytterskole.  

Juniorer og seniorer som har vært hjemme på sommerferie har kjørt treninger for de 

yngste i gruppa. Vellykket opplegg, og ikke minst god motivasjon for de yngste.  

Blir to treningsgrupper til vinteren og trenerne er i boks.  

Har planer om å bygge et skileksanlegg på flata ved kafeen.   
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Starter med tidlig snø prosjekt i år også.  Jon Linderud koordinerer og er kontaktperson 

for prosjektet.   

 

• Folldal 

Har ikke kommet i gang med de yngste. Tror det er 10-12 stk. som vil være med.  

Oppstart etter høstferien. 3 av utøverne er med på team.  

Kommer til å kjøre en skiskyttertrening og en langrennstrening i uka.  

Tipper at 4-5 stk blir med på skiskytterskole. Har fått Østlandsmesterskapet i vinter. 

 

• Kvikne 

Har kjørt «Magne trening» i sommer på lørdager. Treningene ledes av Magne Rønning og 

er tilbud til langrennsfolk og skiskyttere. Det ble arrangert testløp hver lørdag fram til 

skolestart.  

Starter opp igjen for fullt etter høstferien. Inkl. nye utøvere regner de med å bli 14- 15 stk. 

Samler i år alle utøvere på en gruppe i stedet for å dele gruppene i to, på grunn av mangel 

på trenere.  

Legger opp til litt mer skyting og litt mer fysisk aktivitet på treningene.  

 

• Os 

Sommertrening onsdag og søndager med Røros.  Det har vært litt varierende oppmøte, 

men tilbudet har vært der. Juniorene trenger mye selv. 

De yngre starter ikke opp med treninger før etter høstferien. Da vil det også bli arrangert  

skiskytterskole. Sliter med små ungekull så det må jobbes med å beholde de utøverne 

man allerede har, men håper selvsagt å få med flere.  

Skal produsere snø når de får kuldegrader.  

Har fått Norgescup første helga på februar.  

 

• Røros 

Skiskytterskole blir arrangert etter høstferien. Regner med at det blir 5 -6 stk.  

Saken i Langeggga er løst.  

Var godt oppmøte blant de yngre på serierenn i fjor, så de håper at det blir med flere 

utøvere etter hvert når utøverne blir gamle nok. 

 

• Tynset 

I aldersgruppen 13-16 år har det vært 6 stk som har vært med på sommer trening.  

Har 9 nye utøvere og 1-2 til som har signalisert at de ønsker å begynne på skiskyting. 

5 juniorer 

80 stk. var med på miljøsamling i Ramundberget.  

Har fått et stadion som fungerer bra. Siste del av rulleskiløypa er ferdig.  
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• Vingelen 

Har ikke vært så mye skiskyting på sommertid, da mange av utøverne er med på flere 

idretter. 

Sesongen startes opp med sikkerhetskurs og oppstartskveld  

Morabben skistadion er for liten pga for mange unger.  

Vingelen har 4 junior/seniorer. 3 er på Lillehammer og en i Vingelen. 

 

Sak 2 – 2018/2019  Terminliste 

Terminliste for kommende sesongs kretsrenn ble gått igjennom og vedtatt. 

Forslag på TD´er i de enkelte renn er ført opp i tabellen under:  

Dato / Arrangør Type renn TD 

8. - 9. desember, Dombås            Sprint / KM Normal Bjørn Aasen / Harald Sverja 

12. - 13. januar, Os/ Røros     Sprint /jaktstart   Hans Olav Arnekleiv/ 

Bjørn Tore Streitlien 

26. januar, Tynset Sprint Leif Vingelen 

2. - 3. mars, Folldal KM Sprint / KM Fellesstart Per Arne Bjørn/ 

Hans Arild Skjevdal 

23. - 24. mars Kvikne Sprint / Normal Arne Horten/ Kjetil Sæter 

30.-31. mars Vingelen Normal/ Fellesstart Sigbjørn Nygård/  

Kjell Horten 

 

Forslag til lagledere sesongen 2018/2019: 

Dato  Lagleder 

30.11 – 2.12, Geilo Hans Arild Skjevdal 

14.12 – 16.12, Lygna Kristian Sverdrup 

3.1 – 6.1, Ål Grete Gløtheim 

1.2 - 3.2, Os Leif Vingelen 

21.2 - 24.2 Østre Toten Anne Berit Nordvang 

14.3 -17.3 jr NM Orkdal May Britt Fjerdingen 

29.3 – 31.3 NM sen. Per Arne Bjørn, 

jr cup finale: Arnfinn 

Bakken 

14.2 – 17.2, HL Oppdal Jon Linderud og  

Bjørn Narjord 
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Lagledere har ansvar for å ta med seg en lagleder til, men da en som har løper i en annen 

pulje enn seg selv. Evt bytte av helg, varsles kretsleder. 

 

Sak 3 - 2018/2019 Informasjon fra styret 

• Behov for kurs sesongen 2018/2019 

Klubbenes behov for at det arrangeres kurs kommende sesong ble diskutert.  

 

Laglederne ble bedt om å sjekke med sine klubber hvilke kurs det kunne være interesse for og 

melde det inn til kretsen innen 21.oktober.  

 

• Smørevogn 

Retningslinjer for bruk av smørevogn ble diskutert.  

 

NØVGS har kjøpt inn en smørevogn, som en del av opplæringen for elevene ved skolen.  

Retningslinjer for hvem som kan bruke den og hva det evt. skal koste for andre som ikke er 

elever ved NØVGS er etterspurt fra kretsens side, men vi har foreløpig ikke fått svar fra 

NØVGS. 

 

• Team Toyota Slettum bil 

Leif Vingelen informerer om at det er en krevende jobb å drifte laget.  

 

Det fremmet forslag om ny organisering av Team Toyota Slettum bil som lagledermøtet 

diskuterte.  

 

Forslaget gikk ut på at teamet skulle organisere seg mer som Trondheim Biathlon Team. Det 

vil si at teamet vil være en organisatorisk enhet under NØSSK, med et driftsstyre bestående 

av frivillige forelder og representant fra kretsen. Dette styret vil da være ansvarlig for 

økonomi, sponsorer og organisering av teamet. Sportslig opplegg vil bli som i dag med eget 

trenerteam. 
 

Det ble enighet om å undersøke interessen for en slik organisering. Leif innkaller foreldrene 

til utøverne på teamet til møte.  

 

• Regelendringer fra IBU – ny klasseinndeling 

Under NM Rulleskiskyting informerte Norges Skiskytterforbund om regelendringer fra IBU. 

Regelendringen medfører at junior internasjonalt vil bestå av årsklassene 20-22. Dette vil bli 

gjeldende allerede for kommende sesong (under eksempelvis junior-vm). I det norske 

konkurransereglementet, er det lagt opp til at juniorklassen skal være 20-21. 

 

Lagledermøtet diskuterte regelendringen. 

 

• Økonomi 

Styret informerte om kretsens økonomi.  

Beklageligvis har det vært en underslagsak. Styret informerte om hvordan saken er tatt tak i 

og hvordan det jobbes videre. 

 

Styret har satt ned et utvalg som skal gjennomgå NØSSK og teamets budsjett og regnskap for 

sesongen 2018/2019. Utvalget består av leder Amund Leren, kasserer Bente Horten og 

kretsutvikler Leif Vingelen 


