
 
 

Sak 4/18: Behandle årsmeldingen for 2017 og stemme over denne. 

Årsberetning sesongen 2017/18 

Styret 
Styret har siden forrige ordinære kretsting bestått av:  

Leder:    Knut Aas, Hønefoss SSK 
Nestleder:   Jens Vig, Drammen Strong  
Referent:   Berit Heitmann, Ål ssl 
Nestleder:   Charlotte Fjeld Andersen, Geilo IL 
Styremedlem:   Ingar Tollum Andersen, Bevern IL  
Styremedlem:   Roar Viken, Simostranda IL 
Varamedlem:    

Jens Vig fra Drammen Strong var valgt inn som nestleder våren 2017. Jens døde brått 17. juni 2017. 
Charlotte Fjeld Andersen rykka da opp som nestleder og Ingar Tollum Andersen, som i utgangspunktet var 
varamedlem, kom da inn som fast styremedlem. Det har dermed ikke vært varamedlem til styret etter 
dette.  
 

Kretsutvikler:   Styret 
Jenteansvarlig:   Elin Bergan for nedre Buskerud, Gro Molde for øvre Buskerud 
Anleggskontakt:  Knut Aas 

Styret har hatt 8 møter i 2017. Høstmøtet 2017 ble avholdt 11. oktober på Lampeland Hotel.  

Sportslig aktivitet 
Vinteren 2017/ 2018  har vært en vinter helt mot normalt = MASSE snø i hele kretsen vår og stor aktivitet 
på alle skiskytterarenaer. En unik vinter å jobbe med rekruttering igjen. Men vi må ha flere slike vintre får 
å få opp antall skiskyttere i kretsen igjen 

Antall deltagere i kretsen 
 
 G/J 

2013/14 

G/J 

2014/15 

G/J 

2015/16 

G/J 

2016/17 

G/J 

2017/2018 

Nyb u 11 42/10 38/16 33/13 24/16 21/9 

Nyb o 11 20/16 17/6 8/6 14/7 13/3 

11-åringer 21/13 19/7 19/7 18/5 10/5 

12-åringer 26/8 28/13 19/10 18/6 20/6 

13-åringer 18/22 23/9 24/11 18/12 16/7 

14-åringer 23/13 15/19 24/6 15/12 22/12 

15-åringer 24/13 20/12 13/15 22/5 16/12 

16-åringer 23/6 22/10 18/10 12/12 18/5 

17-åringer 9/4 19/3 15/7 11/7 9/10 

18-åringer 15/2 7/5 17/3 12/6 8/10 



 
 
19 år og opp 16/5 28/6 22/5* 19/8** 24/10 

Sum 238/112 236/106 212/93 183/96 177/89 

Sum totalt 350 342 305 279 266 

 

Norges cup og DNB cup 
Deltakere fra Buskerud i Norges cup og DNB cup 

Menn senior      5 M 20-21    10  M 19        9 M 18         4 M 17    4 

kvinner senior  2 K 20-21      3 K 18/19   7  K 17    9 

 

Buskerud har hatt flere seire i Norges cupen denne sesongen: 

 Mari Wetterhus (Svene): Gull på normal på Voss med imponerende 20 treff 

 Aleksander Fjeld Andersen (Geilo il): seier i NC normal på Lygna og JR NM gull på normal på Voss 

 Mats Øverby (Lier): Seier i NC Lygna normal og gull i JR NM på Voss normal  

 Filip Fjeld Andersen (Geilo il) JR NM Gull på sprinten på JR Simostranda  

 Ukaleq Slettemark (Geilo il) Seier på sprinten på Voss og seier på normalen på Lygna 

 Peder Fekjan Solheim (Svene): Gull på normal JR NM på Voss 

 NM Mix stafett på Voss så tok Buskerud disse medaljene:  

o seier i 17-18 års klassen med Åsne Skrede (Geilo il), Vetle Rype Paulsen(Lier) og Mats 

Øverby(Lier) på laget. 

o  I klassen 17-21 så fikk Buskerud to lag på pallen.  

 Sølv til Mari Wetterhus (Svene) Filip Fjeld Andersen (Geilo il) og Aleksander Fjeld 

Andersen (Geilo il)  

 Bronse til Hedda Thoresen Bolstad(Simostranda), Herman Dramdal Borge 

(Svene) og Brage Reier Groven (Drammen Strong) 

Norges cupen avsluttes med finaler og senior NM på Lillehammer 5-8 april. 

 

  



 
 

SpareBank 1 Cupen: 
Det ble arrangert følgende renn i SpareBank 1 Cupen 

Dato  Sted  Distanser  TD  

 25-26 November 2017     Geilo  Sprint, Fellesstart  NSSF 

 16-17 Desember 2017  Simostranda  Normal, Sprint  Svene 

 13-14 Januar 2018  Svene  Sprint, Normal  Simostranda 

 20-21 Januar 2018  Hønefoss  KM Sprint, KM Normal  Drammen Strong/Bevern 

 10-11 Mars 2018  Ål  KM Stafett, Sprint  Geilo 

 

Styret vi takke alle klubber som legger ned et stort arbeid for å få arrangert  Sparebank cup renn. Det er 

krevende å arrangere skiskytterrenn. Det er fint å se at klubbene jobber sammen om å få til et best mulig 

tilbud til løperne i kretsen vår.  

Resultater for cupen sammenlagt kan sees på kretsen nettsider  

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/cup_og_renn/sparebank_1_cup/sammenl

agt_resultater/Sammenlagt+resultater.b7C_wtrG5s.ips 

Siste helgen i november 2017 arrangerte Geilo IL som vanlig det første rennet i DNB Cup (Norgescup 

senior). Dette var samtidig med at de arrangerte det første rennet i Sparebank 1 cupen.  Tradisjonen tro 

avsluttes sesongen på Ål og Liatoppen Skiskytterfestival. Dette er et av årets store høydepunkter i 

aldersbestemte klasser og er en fantastisk avslutning på sesongen 

Internasjonale renn 
Buskerud Skiskytterkrets har hatt to løpere på elitelandslaget: Ole Einar Bjørndalen, Simostranda og 

Erlend Øvereng Bjøntegård, Bever’n. Ida Lien, Simostranda, har vært på utviklingslandslaget kvinner, og 

Aleksander Fjeld Andersen, Geilo,  har vært på utviklingslandslag menn junior. 

OL 

Det er vært OL sesong og Buskerud har hatt en løper med i OL i PeyongChang, Erlend Bjøntegård, fra 

Bevern. Han ble nummer 5 på sprinten og nummer 9 på jaktstarten.  

World Cup og IBU renn 

i World Cup har Ole Einar Bjørndalen og Erlend Øvereng Bjøntegaard vært med fra Buskerud. Erlend gikk 

på  Norge sitt lag som tok World cup sier i Hochfilzen 10.desember.  Erlend kom på pallen i Anterselva da 

han gikk inn til tredje plass på fellesstarten 21.januar. Vetle Sjaastad Christiansen  har deltatt i flere IBU 

renn og leder den sammenlagt før siste renn.  Vetle ble europamester i singel mix i Ridnau, og tok 4.plass 

på jaktstarten også i EM i Ridnau. Vetle gikk også på Norge sitt stafettlag i World cup i Oberhof, de ble 

nummer tre.  

Junior VM 

Sigrid Bredde Vig og Filip Fjeld Andersen har vært med på JR VM i öttepå. Filip tok sølv på 

normaldistansen med 19 treff  og gikk stafettlaget inn til en bronsemedalje på stafetten. Sigrid gikk også 

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/cup_og_renn/sparebank_1_cup/sammenlagt_resultater/Sammenlagt+resultater.b7C_wtrG5s.ips
http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/cup_og_renn/sparebank_1_cup/sammenlagt_resultater/Sammenlagt+resultater.b7C_wtrG5s.ips


 
 
på laget til Norge og tok også bronse på stafetten. Filip ble nummer 5 på sprinten og 4 på jaktstarten. 

Sigrid ble nummer 47 på normalen, 12 på sprinten og 10 på jaktstarten. 

Team og åpne samlinger 

Team Skiguard Buskerud 
I sesongen 2017/2018 har Team Skiguard Buskerud hatt 26 løpere. 10 stk. har vært med i Team Skiguard 

Elite, 8 stk. på Rosthauglaget (skolelaget) og de siste 8 har vært under samlingslaget. Det har vært lagt 

opp til forskjellige typer samlinger der elitelaget har hatt 11 samlinger totalt, mens skolelaget har hatt 10 

og samlingslaget har hatt 7 samlinger. Dette har vært samlinger fra en dag og opp til 8 dager i Östersund 

som den lengste samlingen. Her var det 27 stk. som deltok, og 4 av disse er ikke tilknyttet teamet, men 

fikk delta på samlingen på lik linje med teamets utøvere. Team Skiguard flyttet også en av samlingene for 

å delta på Ole Einar`s motbakkeløp. Her ble det satt løyperekord av team medlem. Under kretsens 

samling i Vik i Sogn, var teamet representert med 15 utøvere og 2 trenere. Disse fellessamlingene er 

utrolig viktig for å skape et godt forhold blant kretsens utøvere i både junior og senior klassene. Totalt 

antall samlingsdøgn har vært ca. 800. Mange samlinger for skolelaget og elitelaget gjør at antall 

samlingsdøgn har blitt forholdsvis stort. 

Foran sesongen 2017/2018 bestemte Aril Heldal seg for å trekke seg fra teamet. Dette følte vi var 

beklagelig siden Arild har vært en resursperson og stor støttespiller for teamet. Vi takker han for den 

jobben han har utført i mange sesonger og ønsker han lykke til i fremtiden. 

Etter endt sesong 2017/2018 vil ikke BSSK lengre stå bak Team Skiguard. Det jobbes med å få en 

vertskapsklubb for å videreføre teamet, og vi vil da fortsette på samme linje som tidligere med noen 

justeringer. Samarbeidet med Rosthaug VGS og treninger med Simostranda IL på kveldstid er viktig for 

teamet og teamets utøvere for å få et godt grunnlag.  

Team Kongsberg  
I sesongen 2017/18 har Team Kongsberg har hatt 15 utøvere. Teamet har hatt 2-3 fellesøkter i uka. 

Utøverne har individuelle treningsplaner og individuell tilbakemelding/oppfølging fra trener 

(Olympiatoppens treningsdagbok). Pål Gunnar Mikkelsplass har vært leid inn som teknikktrener. Teamet 

har hatt syv samlinger av varighet 3-5 dager. To samlinger var i samarbeide med BSSK (Vik og 

Holmenkollen), en med forbundet, en i samarbeide med NTG og en med Sirdal. Utøverne i tillegg vært 

med på klubbenes samlinger. Antall samlingsdøgn: 319. De fleste av teamets løpere har gått mange renn i 

NM rulleski, alle NM øvelser, Junior cup og SpareBank 1 Cup. Teamet har 1 NM medalje, og flere topp 10 

plasseringer i NM/jr cup i sesongen.  

Team Kongsberg planlegger omtrent samme opplegg neste sesong, dvs ca en samling i måneden. Det 

legges opp til å integrere juniorsamling ved NSSF, kretsen sine samlinger og de respektive klubbenes 

samlinger i Teamets program. Med økende alder på de eldste teamutøverne jobbes det med å se på 

løsninger for også å ivareta eldre juniorer og seniorer på en best mulig måte. 

  



 
 

Åpne samlinger  
 

Holmenkollen 

Det var 18 deltagere på BSSKs åpne samling i Holmenkollen20-22 oktober.  Kretsen dekket kostnadene til 

trenerne på denne samlingen. 

Samling Vik i Sogn. 

BSSK arrangerte åpen samling for juniorer og seniorer i Vik i Sogn 3-7 juli 2017. På denne samlingen var 

det 31 utøvere og 3 trenere som deltok, og 2 foreldre som sto for matinnkjøp og matlaging. Vi hadde 

noen utrolig flotte dager i Vik, med solskinn og supre forhold fra vi kom til vi reiste. Det var lagt opp til 2 

varierte økter hver dag, og utøverne fikk godt utbytte av denne samlingen både med tanke på det fysiske 

og ikke minst det sosiale mellom utøvere fra forskjellige klubber. Langtur i fjellet med lokale gutter som 

guider, og en skikkelig langtur på rulleski som ble avsluttet med løpetur over fjellet og ned til stadion, var 

to av øktene som mange kjente godt. Kvelden med grilling og sosialt samvær er også noe man husker, og 

ikke minst den lille uhøytidelige konkurransen som ble avsluttet med jordbær og is.  

Kretssamlinger for jenter og gutter 13-16 år 
Det har vært en betydelig innsats for kretssamlingene også i 2017 jfr. tabellen under. Arbeidet med 

planlegging og tilrettelegging har vært ivaretatt av Sigrid Groven, Gro-Kristin Svingen, Ruth-Une 

Helgestad, Frank Herheim, Nils Veslegard, Per Olaf Stampe, Stian Dokken mfl. I tillegg har en rekke 

foreldre/foresatte/trenere fra klubbene vært involvert som trenere og ansvarlige for praktisk 

gjennomføring av samlingene. 

 gruppe Ant deltager Ant 
dager 

Ant samlingsdøgn 

Svene mai 17 JG 14-16 39 3 117 

Drammen mai 17 J 15 9 3 27 

Geilo aug 17 JG 15-16 30 4 120 

Geilo aug 17 JG 13-14 36 3 108 

Ål sept 17 J 13-16 24 3 72 

Svene sept 17 G 13-16 44 3 132 

Simostranda okt 17 JG 15-16 27 3 81 

Svene okt 17 JG 13-14 43 3 129 

Ål des 17 J 13-16 14 3 42 

Geilo des 17 G 13-16 20 3 60 

Totalt antall samlingsdøgn    888 

 

Jentesamlinger 
Som tabellen over viser har det vært tre helgesamlinger kun for jenter. I tillegg var det en 

ettermiddagssamling for jenter i november i regi av Ål.  

Tysdag 15.november på Liatoppen (18.00 – 20.30). 13 jenter av totalt 16 var samla til trening og 

kveldsmat. Det er jentegruppa frå Ål som er den største, 3 stk frå Geilo var med, ingen frå Gol il denne 

gongen. Fyrst blei det gjennomført ei kombiøkt på ca 90 min. Den blei avslutta med ulike stafettar. Etter 

trening er det skifting til tørre klær før det var felles kveldsmat. Langborde var dekka og havregrauten 



 
 
gjekk ned på høgkant. Godt med varm saft og frukt. Trudde eg måtte lage til litt «underholdning» for å få i 

gang samtalar, - MEN det var bortkasta. Latter og skrål i om lag ein time, før kvelden blei avslutta med 

lykkeynskjer til alle for komande sesong. 

Klubber, baner og skiskytterskoler 
Det er elleve aktive skiskytterklubber i Buskerud. Fra og med den dato en utøver fyller 13 må 

vedkommende løse lisens. Tabellen nedenfor viser en oversikt over klubbene. 

Klubb Lisenser pr 
__.02.2018 

Deltagere 
skiskytterskole 

Anlegg 

Bever’n 29 Ikke arrangert i 17 Treningsbane, 14 skiver 

Bødalen 8 5  Leier bane av Lier 

Drammen Strong 10 Ikke fått 
tilbakemelidng 

Leier bane av Simostranda 

Geilo 17 8 30 skiver, rulleskiløype 

Gol 0 1 Treningsbane, 10 skiver 

Hemsedal 0 Ikke fått 
tilbakemelding 

Laserbane 

Hønefoss 14 6 30 skiver, rulleskiløype * 

Lier 44 11 Treningsbane, 16 skiver 

Simostranda 28 7 30 skiver, rulleskiløype 

Svene 19 5 30 skiver, rulleskiløype * 

Ål 25 6 30 skiver 

Sum 11 klubber 194 49  

 

Hønefoss regner med å ferdigstille oppgraderingen av Hovsmarka i juni 2018. Det gjenstår montering av 

lysmaster, komprimering og asfaltering  strafferunde, samt montering av de 7 siste skivene. På Liatoppen 

(Ål) er det sprengt vekk en del fjell og laget bredere inngang. Det er i tillegg laget en trase for rulleskiløype 

( ca en km i første omgang) som er asfaltert høst 2017. Geilo har lagt mer asfalt i tilknytting til sitt anlegg. 

Hemsedal har foretatt lydmålinger og begynn er å bygge sikkerhetsvegger sommeren 2017. Dette er i 

tilknytning til rulleskianlegget i Totteskogen. Lier samarbeider med Bødalen og Asker om å få anlagt et 

helårs ski- og skiskytteranlegg i Leirdalen. En viktig milepel ble nådd da Lier kommunestyre i møte 5. april 

2017 gikk inn for intensjonen om et interkommunalt samarbeid med Asker og Røyken om anlegget. 

Hverken Bødalen og Drammen Strong har egen bane, men de leier av hhv Lier og Simostranda. Buskerud 

fylke har bestemt at Bødalen må fremme reguleringsplan. Drammen Strong har fått anlagt lysløype for 

skøyting og har et langsiktig mål om å få til en enkel treningsbane, men jobber ikke med dette for tiden. 

Eiker Kvikk som for tiden ikke har egne løpere, har hatt en enkel treningsbane. Eiker Kvikk har planer om å 

fremme reguleringsplan for skistadion med skytebane på Bermingrudmoen. Bromma som ikke har 

aktivitet, har en noe forfallen treningsbane med ni skiver i tilknytning til sitt lysløypenett. 

TD- og trenerkurs, trenerforum 
Ledere og foreldre i BSSK fikk tilbud om å delta på TD 1 kurs sammen med Oslo og Akershus 

skiskytterkrets i september 2017. Ingen meldte seg på.  



 
 
NSSF inviterte skiskytterkretsene til TD 2 kurs i høst, men det ble gitt info fra NSSF at BSSK har full kvote 

på TD 2-ere fra før slik at ingen fra BSSK ville få plass på årets kurs.  

Det ble avholdt kurs for kretsens klubber for Skiskytterskole instruktører i regi av NSSF 12. september på 

Svene. Det var med til sammen åtte deltagere fra klubbene Bevern, Simostranda, Geilo, Svene og 

Hønefoss. 

Det har ikke vært arranger trenerforum i 2017. 

Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 2473,- 

 


