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STYRETS BERETNING 2010/2011 
Nord-Trøndelag skiskytterkrets kretsting, 14. april 2011. 

 
INNLEDNING 
Beretningen er bygd opp med følgende innhold: 
• Styret, komiteer og utvalg 2010/2011 
• Styrets arbeid 2010/2011 
• Arrangement i kretsen siste år 
• Rekruttering og lisenser 
• Reiseopplegg til HL, NC og NM 2010/2011 
• Representasjon 
• Økonomi 
• Utdanning/kurs fra kretsutvikler 
• Jenteprosjekt fra jenteansvarlig 
• Sportlig utvalg 
• Anlegg 
• Oppsummering 
• Vedlegg 

- Lisensoversikt 
 
STYRET, KOMITEER OG UTVALG 2010/2011 
På NTSSK ting 5. mai 2010, og på ekstraordinært ting 25.mai 2010 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Leder Tore Wold 

Nestleder/Webansvarlig Astrid Johansen 

Kasserer Knut Fenne 

Sekretær Kirsti S. Stubbe 

Styremedlem/reiseansvarlig/terminlister Tove Toldnes 

Styremedlem/leder sportslig utvalg Arve Lægran 

 

1.varamedlem Mette Kilskar 

2.varamedlem Dag Magne Sandvik 

 

Kretsutvikler Ketil Reistad 

Jenteansvarlig Kari Mette Skrove 

 

Ungdomskontakt Sondre Kvistad 

 

Revisorer Martin Hojem  
Torbjørn Hojem 

 

Valgkomite Jakob Skogan 
Steinar Lunde 
Roar Livik 
Kolbjørn Ringen 

 

Sportslig utvalg Arve Lægran (leder), Steinkjer skiklubb 
Ketil Lie, Skatval skiklubb 
Per Ola Wæge, Steinkjer skiklubb 
Kari Mette Skrove (jenteansvarlig), Stiklestad IL 
Per A. Røstad, Stiklestad IL 
Ketil Reistad (kretsutvikler), Stiklestad IL 

 

Trenere 15-16 år: Elise J. Sandvik, Stiklestad IL.  
Juniorer: Per Ola Wæge, Steinkjer skiklubb 
                Kyrre Kvistad, Steinkjer skiklubb 
                Odd Åge Toldnes, Snåsa IL 
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ÅRSBERETNING 
Sammendrag av styrets saker i driftsåret 2010/2011. 
 
Årsberetningen tar for seg perioden fra tinget 5.mai 2010 til årets ting. 
Til tinget den 5.mai hadde ikke valgkomiteen fått på plass noen leder. Det måtte avholdes et ekstraordinært ting den 
25.mai. Komiteen hadde fortsatt ikke fått tak i noen ny leder. Derfor tok Tore Wold på seg ledervervet et år til.  
.  
Styret konstituerte seg på første styremøte i juni. Kirsti Stubbe (sekretær) og Tove Toldnes (reise- og terminlisteansvarlig) 
kom inn som nye styremedlemmer. Knut Fenne (regnskap/økonomi), Arve Lægran (sportslig ansvarlig) og Astrid Johansen 
(webansvarlig) var ikke på valg. Sondre Kvistad ble valgt inn som ungdomsrepresentant, men har ikke møtt grunnet 
utdanning i Oslo. Det er ønskelig at ungdomsrepresentanten møter på en del av møtene i styret. Det bør derfor vurderes 
og enten velge en vararepresentant, eller velge ny dersom ungdomsrepresentanten flytter ut av kretsen. Ketil Reistad har 
vært kretsutvikler og Kari Mette Skrove har vært jenteansvarlig i perioden 
 
Det er avholdt seks styremøter i perioden og det er behandla 42 saker. Høstmøtet ble avhold på Steinkjer videregående 
skole den 30.oktober. Blant sakene som ble drøfta på høstmøtet kan nevnes, status terminlister, status i klubbene, 
samlinger og kurs. 25.mai etter ekstraordinært kretsting var det et møte om ”spissa team – hva nå”. Det kom fram mange 
gode innspill og kommentarer til styret/sportslig utvalg på møtet. 
 
Styrets oppgaver har vært fordelt ihht. ansvarsområdet. Nytt av året er opprettelsen av sportslig utvalg. Det har avlastet 
styret og spesielt leder vesentlig.  
Av saker som har vært behandlet i styret/sportslig utvalg er:  

 Regionale Youngstar samlinger 

 Organisering av renn, herunder forenkling av gjennomføring av renn, emitbrikker 

 Samlinger og planlegging av reise/opphold på nasjonale renn 

 Terminliste 

 Regionalt kraftsenter i Trondheim 
 
Terminlistearbeid. 
Terminlistearbeidet er tidkrevende og krever mye avklaringer med både nabokretser og skikrets. I tilegg må man ta hensyn 
til den nasjonale terminlista fra forbundet og ikke minst hensynet til når den enkelte klubb har mulighet til å arrangere renn. 
 
Samarbeidet med Sør-Trøndelag skiskytterkrets har fungert bra, slik at rennoppsettet har blitt tilfredsstillende for begge 
kretsene. Vi fikk en uheldig kollisjon i januar mellom KM sprint på Snåsa og andre Trøndercup renn i Orkdal. Årsaken var at 
vi manglet arrangørhelger.  
 
Skiskytterkretsen har prøvd så langt det er mulig å ta hensyn til viktige skirenn i egen krets. Vi tok derfor tidlig kontakt med 
skikretsen for å se på deres terminlisteutkast slik at vi kunne legge våre renn til helger hvor skikretsen ikke har viktige renn. 
Vi har fått en forståelse av og fått erfart at skikretsen ikke har vært like interessert i å ta hensyn til vår terminliste.  
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SKISKYTTERARRANGEMENT I KRETSEN SISTE ÅR 
 
Generelt har klubbene vært positive til å ta på seg arrangement og det var terminfestet 11 renn i Nord-Trøndelag. Det har 
vært flotte snøforhold i vinter og alle rennene er gjennomført etter planen. Det er en økning i antall renn fra i fjor, da det ble 
gjennomført åtte renn. Har arrangert to Trøndercuprenn, og to av rennene var Youngstar-uttak i regi av NTSSK denne 
sesongen. Styret er tilfreds med utviklingen. Det er også grunn til å framheve kveldsrennet i Frol den 29.mars. Rennet ble 
arrangert med flere skytinger og kortere strafferunder enn ordinært. Tilbakemeldingene på dette har vært positive. 

 
STED DATO ANTALL 

PÅMELDTE 
ØVELSER 

Meråker 12.12.2010 298 Sprint, Trønder-cup  

Snåsa 8.1.2011 133 Normal, KM     

Snåsa 9.1.2011 127 Sprint, KM     

Frol 16.1.2011 139 Normal  

Vinne 30.1.2011   75 Eget opplegg   

Stiklestad 12.2.2011 179 Sprint, YS   

Stiklestad 13.2.2011  241 Fellesstart, YS      

Frol   6.3.2011 138 Normal     

Steinkjer 19.3.2011 229 Normal             

Steinkjer 20.3.2011 169 Stafett, Trønder-cup  

Frol 29.3.2011 113 Sprint    

Totalt  1841  

 
Det reelle deltakerantallet var 1734 Dette gir et frafall på 6,1 % etter påmelding. 

 
 

 
 
Oversikt over gjennomsnittlig antall påmeldte pr. renn, pr. sesong. 
 
En viktig årsak til noe lavere deltakelse/påmelding i år sammenligna med foregående sesong er at Midt-Norsk Mesterskap 
ble arrangert i Steinkjer i fjor. På hvert av de to rennene i mesterskapet var deltakertallet på over 300. Vi kan heller ikke se 
bort i fra at økningen i antall renn har hatt en viss betydning. 
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REKRUTTERING OG LISENSER 
 
 

Klubb 07/08 08/09 09/10 10/11 Diff. 

Leksdal 0 0 0 0 0 

Helgådal 0 0 0 0 0 

Frol 16 12 13 15 2 

Inderøy 5 9 8 8 0 

Kvam 2 6 4 0 0 

Meråker 18 12 12 12 0 

Snåsa 16 10 13 12 -1 

Steinkjer 19 26 24 27 3 

Stiklestad 26 19 23 20 -3 

Vinne 0 1 0 7 7 

Foldereid 1 1 0 0 0 

Høylandet 0 0 0 0 0 

Spillum   0 0 0 

Skatval 3 2 4 5 1 

Lierne     0 

Sum 106 98 101 106 5 

 

 

 
Det har vært en positiv utvikling i antall lisensbetalere med en økning på 5 % fra forrige sesong.  Også idrettsregistreingen 
har en positiv utvikling.  Det betyr at det nedlegges et godt arbeid i klubber og krets. Likevel er det fortsatt en utfordring å 
holde på utøvere ved overgangen fra 15-16 års alder. Det er også et betydelig frafall etter videregående skole. Dette gjør at 
vi i ikke har den bredden i eldre junior/senior som vi gjerne skulle hatt.  Miljøet for de som blir igjen blir for ”tynt” med den 
konsekvens at mange av de som fortsetter flytter ut av fylket/kretsen. Et godt sportslig og sosialt tilbud er viktig for å 
motvirke dette. 
 
 
Skiskytterskolen er kanskje det viktigste rekrutteringstiltaket i klubbene og gir en god innføring i idretten, både for foreldre 
og utøvere.  At nybegynnere har mulighet til å låne våpen de første årene er også viktig. Kretsen fikk en ny klubb siste 
sesong; Lierne IL. Det er en gledelig utvikling at det nå blir flere klubber i Namdalen som ønsker å drive med skiskyting. 
Selv om antall utøvere så langt er beskjedent håper vi at antallet vil øke når arbeidet i klubbene kommer i gang og de får 
tilført nødvendig kompetanse 

 
REISEOPPLEGG TIL HL, NC OG NM SESONGEN 2010/2011 
 
Arbeidet med å skaffe reise og overnatting til Hovedlandsrennet (HL), Norges Cup (Statkraft jr. cup og DnBNor cup) og 
Norgesmesterskap (NM) startet tidlig på våren 2010.  
 
Kretsen har gitt tilbud om felles reise til alle utøvere og støtteapparat. Elever ved Meråker videregående skole som ikke 
tilhører kretsen, har også fått tilbud om å delta på dette opplegget. Det har vært benyttet minibusser, buss og fly. 
 
Kretsen har også ordnet med og gitt tilbud om overnatting til utøvere og støtteapparat ved alle Statkraft jr. cup og DnBNor 
cup -renn, junior NM og HL. Kretsen hadde også bestilt overnatting til senior NM, men bare fire meldte sin interesse og 
tilbudet ble derfor trukket tilbake.  

 
Norges Cup renn (DNB Nor/Statkraft-jr.cup) og junior NM:  
Det har vært overnatting på hotell, i hytter og vandrehjem. Både utøvere og støtteapparat har vært samla, med unntak for 
avslutningsarrangementet på Dombås der deler av støtteapparatet overnattet ett annet sted enn utøverne.  
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På grunn av sterk kulde ble første Norges cup renn i Folldal flyttet til Trondheim og felles reise og overnatting gikk ut. Dette 
ble gjort tre dager før treningsdagen, men vi var heldige og fikk avbestilt overnattingen uten vederlag. 

 
Hovedlandsrennet:  
Kretsen hadde ikke felles reiseopplegg da HL gikk i Trondheim. Det var felles overnatting for dem som ønsket det på ett av 
Trondheims hoteller, og i tillegg ble det ordnet felles middag fredagskveld. 

Administrativ leder:  
De fleste klubbene har stilt med administrativ leder til ett eller flere av de nasjonale rennene. 

 
Oversikt 

Renn Sted Overnatting Transport Adm. leder Annet 

HL  Trondheim Hotell  ----------- Steinkjer 
skiklubb 

 

Statkraft jr.cup 1 DnB 
Nor 1 
 

Trondheim ------------ ------------- Stiklestad IL Flyttet fra Folldal til Trondheim 
grunnet kulde 

Statkraft jr.cup 2 DnB 
Nor 2 

Brumunddal Hotell, Hamar Buss Snåsa SSL  

Statkraft jr.cup 3 DnB 
Nor 3 

Fet Hotell, Skjetten Buss Snåsa SSL  

NM Jr./Statkraft  4 
DnB Nor 4 

Drangedal Hytter Fly og 
buss 

Inderøy IL  

Statkraft jr.cup 5-
finale  
DnB Nor 5 

Dombås Hytter og 
vandrehjem 

Minibusser Meråker SSL  

NM Sr. /DnB Nor 6 Målselv ------------- -------------- -----------------  

 

REPRESENTASJON 
 
Leder deltok på forbundstinget på Hønefoss i juni 2010. Kretsutvikler og jenteansvarlig deltok på utviklermøte i Oslo i mars 
2011. I tillegg har leder deltatt på møter med Idrettskrets, videregående skoler og STSSK.  

 
ØKONOMI 

 
Kretsen har sunn økonomi. Midler til kretsen kommer fra hovedsponsor NTE, klubbkontingent, særkretstilskudd og 
kretsutviklermidler fra NSSF. 
Midlene brukes til samlinger og andre aktiviteter. 
Viser til regnskapet. 
 

UTDANNING/KURS  
 
Kursvirksomhet 2010/11 
Det ble forsøkt gjennomført T2 kurs, men det ble avlyst på grunn av dårlig påmelding.  
To damer gjennomførte T3 kurs i juni 2010 og ble deretter brukt som instruktører på blant annet jentesamling. 
Åtte stykker gjennomførte TD 1 kurs, flere av disse har blitt brukt som TD allerede. 
Klubbene ble tilbudt ” teorikurs i skyting” der målet var å bevisstgjøre løpere og foreldre, målgruppen var 15/16 åringer + 
foreldre, på grunn av tidsnød hos undertegnede ble dette gjennomført kun i en klubb med positiv tilbakemelding. 
Støttet skiskytterskoler med midler etter søknad. 
 
Diverse/oppsummering 
Det er gjennomført noen renn med ”redusert” bemanning på arrangørsiden som forsøk for å finne frem til en mal på et 
forenklet opplegg. Steinkjer, Frol og Stiklestad vil komme med sine anbefalinger ut fra sine erfaringer ad dette. Dette vil bli 
tema på vårmøte evt. høstmøte. 
 
Det er gledelig at det begynner å røre på seg i flere miljø både sør og nord i kretsen og styret ønsker å legge til rette for at 
det kommer i gang aktivitet i disse miljøene i løpet av sesongen 2011/2012.  
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Planleggingen av neste sesong er godt i gang og det er svært positivt at samarbeidet med nabokretser stadig utvides og 
styrkes (jfr. forbundets langtidsplan), da spesielt på 15/16 års nivå (Regionale Young Star samlinger).  
Det jobbes godt rundt om i klubbene våre, men vi har fortsatt en liten vei å gå for å rekruttere trenere. For å få til dette er 
det svært viktig at klubbene er aktive og motiverer aktuelle kandidater 
 

JENTEPROSJEKT 

 
Gjennomførte tiltak/arrangement: 

Jentesamling:  

Det ble arrangert jentesamling for skiskytterjenter i alderen 13 og 14 år (98/97) i Blommen 21. og 22. august. 

Det deltok 12 jenter på samlingen. Dette var noe mindre deltagelse enn forventet. Deltakerne representerte Vinne, 

Stiklestad, Steinkjer og Frol. Jenteansvarlig jobbet aktivt inn mot de klubbene som ikke hadde påmeldte, uten å lykkes i 

særlig stor grad. Samlingen ble arrangert av Stiklestad IL Skiskyting i samarbeid med krets. Målet for samlingen var at 

jentene skulle bli godt kjent og ha det gøy sammen. På programmet sto juvkicking, rappellering, presisjonsskyting, O-løp 

og step. Samlingen ble gjennomført med veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  Målet for neste år må derfor være å 

få med enda flere jenter på samling!  Trenere på samlingen var Mariann Lyngsaunet, Ida Reistad og Hanne Molde. De to 

sistnevnte tok T3 kurset i sommer; altså damer her også.    

 

Skytterkurs for mødre:  

Under jentesamlingen ble det arrangert skytterkurs for mødre på søndag. 10 mødre deltok. Her fikk deltagerne lære litt 

teori før de fikk prøve seg på skytebanen. Stor suksess og gode tilbakemeldinger på dette kurset også. Kursleder: Mariann 

Lyngsaunet. 

 

Samlinger for 15/16 år:  

Ut fra ønske om felles samlinger med guttene fra skiskytterjentene selv i alderen 15/16 år, ble det ikke arrangert egne 

jentesamlinger for denne aldersgruppen. I stedet ble jentemidler brukt til å dekke en del av reise- og oppholdsutgifter til de 

jentene i denne aldersgruppen som deltok på samling i Östersund. 

 

Frol IL skiskyting fikk også fått tildelt jentemidler for å arrangere en aktivitetskveld for jentene i klubben 24. november 

2010.  

 

For å kunne drive et best mulig arbeid mot å motivere jenter til å begynne/fortsette med skiskyting i NTSSK er 

jenteansvarlig avhengig av tilbakemeldinger og gode ideer rundt dette arbeidet!  

 
SPORSLIG UTVALG 
 
Sportlig utvalg har gjennomført to møter, samt hatt kontakt på mail og tlf.  
 
Trenere:  

 13-14 år. Klubbene som har arrangert samlingene har stilt med trenere. 

 15-16 år. Elise J. Sandvik, Stiklestad IL 

 Junior: Per Ola Wæge, Steinkjer skiklubb, Kyrre Kvistad, Steinkjer skiklubb og Odd Åge Toldnes, Snåsa 

 

Samlinger Juniorer Samlinger 15-16 år Samlinger 13-14 år (sonevis) 

- 4.-6 juni på Steinkjer skistadion 
- Østersund i august 2010 
- Steinkjer, 4-5.september 2010 
- Oktober 2010 felles med Nord-

Trøndelag skikrets 
- Vålådalen, 6-7.november 2010 
- Skolesamling, 21.-26.nov. 

- Frol 26.-27.juni 2010 
- Team Østersund, 15.-17.oktober 

2010 
- Felles snøsamlingen i november 

2010 med Nordland ble avlyst, 

- Vinne med 18 deltakere 
- Inderøy med 6 deltakere. 
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Resultater: 
Løpere fra NTSSK har en rekke gode plasseringer i sesongen.  
 
15-16 år: 

 I Hovedlandsrennet ble det bronsemedalje til Peder Hojem, Stiklestad i gutter 15 år sprint. 

 Young Star: Hele fem utøvere fra NTSSK fikk æren av å gå Young Star finalen i Holmenkollen. 

J16 år: Lotte Lie, Skatval. Hedda Hojem, Stiklestad og Margrethe Lillevold, Meråker. 
G16 år: Trygve Wekre, Steinkjer. 
J15 år: Marianne Røstad, Stiklestad 
 

Junior:  

 Følgende løpere fra NTSSK har tatt medalje i junior NM 2011: 

Håkon Livik, Meråker, gull M17 normal. 

Anders Trønsdal Lyngstad, Inderøy, sølv M17 normal. 

Karen Ishol Skogan, Steinkjer skiklubb, bronse K20-21 jaktstart. 

 NorgesCupen. NSSF premierer de seks beste utøverne i hver klasse. (De får diplom og pengepremie.) 

Anders Trønsdal Lyngstad, M17,Inderøy endte på en 2. plass sammenlagt og  

Fredrik Stigum Kvistad, M19, Steinkjer skiklubb endte på 5. plass. 

Internasjonale resultater: 

 Ane Skrove Nossum, Stiklestad har deltatt på en rekke internasjonale konkurranser denne sesongen. Her er 

resultatene: 

Åpningsrenn Beitostølen: 14 pl sprint, 19. pl fellestart 

Junior VM i Nove Mesto: 5. pl Sprint, 7.pl. Jaktstart. 4. pl stafett. 

IBUCup Beitostølen: 50. pl Sprint, 34. pl Sprint  

EM U26 i Italia: 28. pl Sprint. 

 Elise Ringen, Meråker deltok på IBU-cup på Beitostølen i november 

med en 55. pl og 25. pl begge øvelsene var sprint. 

 

Det var dårlig deltakelse på senior NM i 2011. Håper at det blir større oppslutning på NM i årene framover. 

 

ANLEGG 

Det har det siste året vært en større utbygging av anlegg i kretsen.  Det er skoleanlegget ved Meråker Videregående skole 

som er under utbygging/renovering. Anlegget skal være klart til sommer NM 2011.  I tillegg var det planlagt et anlegg på 

Snåsaheia, men det er skrinlagt.  Snåsa skiskytterlag ser på andre muligheter i tilknyting til egen lysløype.  

Forra IL har også planer om en utbygging av et treningsanlegg, men dette ligger noe frem i tid.  Inderøy IL var nå på 

tampen av sesongen uheldige, da anlegget kollapset grunnet mye snø.  Vi håper dette anlegget er på plass igjen fortest 

mulig slik at aktiviteten kan fortsette. 

Selbuskogen har begynt arbeidet med anlegg. 

 

OPPSUMMERING 

Det har vært en god sesong for Nord-Trøndelag skiskytterkrets i 2010/2011, dvs. også for klubbene i kretsen. Resultatene 

og utviklingen med stadig flere løpere viser at det gjøres et godt arbeid rund om i kretsens klubber. Styret er av den klare 

oppfatting at ”Flest mulig-lengst mulig-best mulig” har begynt å feste seg som måten vi ønsker å jobbe på i Nord-

Trøndelag.  

Treneren er den viktigste personen i enhver klubb.  Styret har det inntrykket at trenerkapasitet og kompetanse rundt om i 

klubbene er styrket siste året. Allikevel er det viktig at ”trykket” på rekruttering av trenere holdes oppe. Det å bruke løpere 

som har lagt bort våpenet i trenerrollen er bra, og vi ser nå at flere klubber har slike trenere.  I tillegg til gode sosiale 

rammer, så er høy kvalitet på treningene viktig for utøverne. Uhavhengig av løpernes ambisjoner. Det gjelder både i klubb 

og kretssammenheng.  Vi skal samtidig ha respekt for at løperne har forskjellige ambisjoner med skiskyting som idrett, ved 

i størst mulig grad legge til rette for at alle føler de har noe å strekke seg etter, og som er oppnåelig slik at det gir hver 

enkelt en mestringsfølelse.    
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Det er to videregående skoler i kretsen som har skiskyting som tilbud.  Skolene er en meget viktig faktor for å holde på 

løpere ut i junioralderen.  Kretsen føler at den har et godt samarbeid med skolene.  Muligens kan dette samarbeidet 

ytterligere forsterkes ved at klubbene kan få tilgang til en større del av den kompetansen som skolene besitter.  

Styret takker klubbene for det arbeidet som er lagt ned siste sesong, og lykke til med neste.  

Inderøy 1.4.2011 
 
 

Arve Lægran   Kirsti S. Stubbe                 Knut Fenne 
                                ( sign)                                       (sign)                   (sign) 

 
 
 
 
 

Astrid Johansen       Tore Wold     Tove Toldnes 
(sign)       (sign)                   (sign) 

 
 
 

Kari Mette Skrove   Ketil Reistad 
   (sign)                  (sign) 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg:  

- Lisensoversikt 
- Regnskap og budsjett (deles ut på Tinget) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


