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Det har vært avholdt 7 styremøter i skiskytterkretsen der også klubbledere og teamledere 

(jente, jun/sen) inviteres til å delta. Sidsel Moholdt deltok på forbundsting i Kristiansand 

denne perioden. 

 

Status antall lisenspliktige i kretsen 69 stk denne sesong, en nedgang på 14 stk fra forrige 

sesong. Styret takker utøvere, foreldre, trenere og  sponsorer for en fin sesong. 

 

Bill Ove Bjørsland er sportslig leder i kretsen og Jørgen Nergård er materialforvalter. 

 

Hedmark skiskytterkrets består av følgende klubber; Trysilgutten IL, Vestre Trysil IL, 

Sørskogbygda IL, Hernes IL, Åsnes SSL, Stor-Elvdal IL, Nordbygda/Løten Ski, Mjøsski,  

Sjusjøen IL Natrudstilen, Rena IL og Austmarka IL. 

 

Kretsens junior/senior- gruppe, Team Natrudstilen, har vært kretsens junior/senior- 

satsning. Teamet er finansiert via sponsormidler; Eidsiva, M M Bakken,  Sjusjøen Skisenter 

Natrudstilen, og Swix. 

 

Teamet har hatt flere samlinger i perioden mai – november, og det har vært med 1  

trener på alle NC og NM. Torgeir Bekkemoen har vært hovedtrener denne sesongen. 

Teamet har bestått av 2 grupper med til sammen 18 utøvere. 

 



Kretsen har ikke hatt egen jentegruppe denne sesongen. 

 
Aktivitet kretsutvikler; 
Kretsen har sammen med Oppland og Nord-Østerdal  også denne sesongen jobbet med Prosjekt 
Young Star innlandet. Arild Askestad er prosjektleder.  Det er gjennomført 3 samlinger for 
aldersgruppen 15 – 16 år, og med meget bra tilbakemelding. Samlingene har vært på Sjusjøen, Trysil 
og Dombås. I tillegg har det vært avviklet T2, TD 1 ble avlyst pga få påmeldte.  Det var flere som 
deltok på kurset, og kretsen har fått 2 nye T2-utdannet trenere. Vi håper disse nå vil delta aktiv som 
trenere i sine klubber.  Prosjektet Young Star Innlandet videreføres også neste sesong, også da med 
Arild Askestad som prosjektkoordinator. 
I november 2013 arrangerte vi T1 kurs i Trysil. 
 
Kretsen har også arrangert kretssamling på Natrudstilen helgen 31 august - 2 september 2012. I 
tillegg ble det arrangert samling for utøvere inntil 16 år i Trysil helgen 23 – 24 november 2012. Denne 
samlingen ble avsluttet med kretsrenn søndag 25 november 2012. Samme helg ble det invitert til 
kvinnekurs, men dessverre var det ingen påmeldte. 

 

KM:  Fellesstart avviklet på Varden, Hernes IL 12 januar 2013. 13 januar skulle det avvikles 

Km stafett, men pga kulde måtte dette dessverre avlyses. Helgen 9 – 10 februar ble det 

avviklet KM Sprint og Jaktstart i Sørskogbygda. I tillegg har Mjøsski avholdt KM Sprint og 

Normal helgen 2 og 3 mars og Sjusjøen IL Natrudstilen avholdt sprint kretsrenn 16 

februar..Mjøsski har i tillegg arrangert DnB/Statkraft cup helgen 5 – 6 januar 2013. Pga noe 

tekniske problemer ble arrangementet flyttet til Natrudstilen. 

 

Kretsen har arrangert reiser, opphold og ”teknisk avvikling” på alle NC, HL og NM, og vi 

takker alle som har tatt på seg slike jobber; dere har gjort en kjempejobb.  

 

Kretsens økonomi er god, men da overnattingsstedene nå krever forhåndsbetaling, har det 

vært trangt «økonomisk» deler av sesongen inntil klubbene har tilbakebetalt beløpene. Vi har 

også i år gått inn med økonomisk støtte til vårt junior/seniorlag. 

 

Medaljevinnerer JR/Sen NM: 

Lene Ådlandsvik  JrNM Fellesstart, Steinkjer: nr. 2 

 

NM Senior: Dag Erik Kokkin nr. 2 på Normal, Dombås. 

 

 

Dag Erik Kokkin, Åsnes, har deltatt på de fleste IBU-cup denne sesongen, og har hatt mange 

topp 10 plasseringer. 

 

Lene Ådlandsvik, Sørskogbygda, har vært med på juniorlandslaget denne sesongen. 

 

NC Jun Totalt: (top 10) 

K 20/21 år: Nr 2 Lene Ådlandsvik, Sørskogbygda IL 

 

 

 

I de yngre årsklassene har vi også hatt mange fine resultater, det viser bare at det ”gror” godt 

langt nede i klassene.  

Under HL fikk vi mange fine plasseringer, men dessverre ikke noen pallplasser. Det var 11 

utøvere som deltok fra kretsen. Man kan nevne Vetle Nergård, G16,  som fikk 14 pl på 



normal, Martin Steimler fikk 18pl samme distanse. Sara Sundli ble nr 18 både på normal og 

sprint, i tillegg var hun den eneste jente fra vår krets. Stafett: G 15 – 16 år ble nr 9. 

 

Sara Sundli, Stor-Elvdal IL kvalifiserte seg til å delta på Young Star i Holmenkollen under 

WC . 

 

                     Kretsen takker alle utøvere for fine plasseringer i sesongen som har gått, vi ser fram til 

                     neste sesong med spenning. 

  

                     Kretskontingent:  

                     Lisensbetalende: 0 – 5 utøvere  kr.  700.- 

                                                 6 – 15 Utøvere kr. 2.200.- 

                                                 16 -   utøvere  kr. 3.200.-  

    

 

                     Kretsting for   

 2013:  

 Kretstinget 2012 vedtok at kretstinget heretter skal arrangeres 

sentralt i kretsen, med kretsstyre som teknisk arrangør. 

  

 

 

 

 

                     

 

 

  

  

  

    

 


