
Lagledermøte 12 september kl. 1900 Tavernaen 

Alvdal 
 

Til stede: Kristin Gansmo Brenna, Hans Olav Arnekleiv, Gjermund Horten, Arne Horten, Arnfinn 

Bakken, Helle Øyen, Sissel Bolstad, Bente Ørndal, Rune Moan, Gunn Birgit L. Bakken, Amund Leren, 

Per-Arne Bjørn, Siri Tobro, Leif Vingelen, Bjørn Åsen, Eystein Bekken, Grete Gløtheim.  

 

Sak 1: Info fra klubber 

Røros: 

Sliter med rekrutering av nye løpere, men har relativt mange juniorer. Sliter med aktivitet i Langegga 

pga. pågående konflikt med hytteeiere. Samarbeider med Os om treninger og arrangement. Har hatt 

treninger i hele sommer sammen med Os på TOS arena. Har også hatt miljøsamling i Idre sammen 

med Os. 

 

Os: 

Har hatt treninger i hele sommer. Har få rekrutter. Samarbeider med Røros.  

 

Vingelen: 

Er godt i gang med treninger nå. Bra med rekrutter, 10stk som vil prøve skiskyting. Fra fall på 

junior/senior. Samarbeid med Tolga ski. Leier juniorer til å ha trening for de minste mot at de slipper 

å betale klubbavgift. Har ei miljøsamling en gang i året med overnatting. Samarbeider med skigruppa 

på Tynset og Tolga. Tolga/ Tynset har skitreninger sammen for 13- 16 åringer. Har skytetreninger 

inne, ei kombinasjonstrening og ei skitreningsøkt i uka. Må jobbe med å rekruttere trenere. 

 

Tynset: 

Har hatt trening i to uker. Treningene holdes på Savalen pga. at arenaen på Tynset er under 

utbedring. Det kommer mange jenter på trening, og det er mange ivrige foreldre. Bruker elever fra 

videregående som trenere. 

 

Kvikne: 

Har hatt ei trening i uka i sommer som har vært ei intervalløkt. Begynte med ordinære treninger ved 

skolestart for de eldste. Begynner med trening for 5 klasse og oppover etter høstferien. Skal ha en 

ren skitrening i uka, og har fått tak i trener som ar skiteknikktrening. Har ca. 15 utøvere ukentlig på 

trening. Det jobbes med utbedring av stadion, det står igjen en del arbeid, men mye er gjort ferdig.  

 



Alvdal: 

Har for tiden liten rekruttering av nye løpere og veldig få utøvere totalt. Klubben samarbeider med 

Folldal om treninger og aktivitet. Har 2-3 utøvere på 15-årsnivå. Begynner med rekrutteringsarbeid 

etter høstferien.  

 

Folldal: 

Begynner med trening for de små etter høstferien, får 3 – 5 nye og blir da ca. 15 stk. Har flest yngre 

utøvere. Samarbeider med Alvdal. Skal arrangere miljøsamling. Det er vanskelig å få tak i trenere, så 

det blir foreldre som har treningene. 

 

Dombås: 

Klubben har ukentlig treninger hver fredag, det har vært 4-8 utøvere på trening gjennom sommeren. 

Det holdes ei skitrening en dag i uka. Det skal holdes skiskytterskole etter høstferien. Har få juniorer 

på trening siden de må flytte ut for å gå på vg skole. Klubben planlegger å legge ut snø fra 25 

oktober.  

 

Sak 2: Terminliste 

Se oppsett under fanen terminliste. 

Terminlista er vedtatt med forbehold om at Tynset/Alvdal kan arrangere kretsrenn den 28-29/1. 

   

 

Sak 3: Lagledere NC 

Se oppsett under fanen terminliste. 

Det er bare satt opp en lagleder pr renn. Lagleder som er satt opp tar med seg en lagleder til når 

puljeoppsettet er klart. Dette for å unngå at man får to lagledere som har utøver på samme pulje. 

Lagleder som er satt opp må også gjerne ta med seg en «nybegynner» til laglederjobben. 

Det er ikke satt opp lagleder for Sjusjøen. Amund Leren har ansvaret foreløpig.  

 

Sak 4 TD/arrangørkurs og trenerkurs 

Det planlegges å ha et TD/arrangørkurs den 17 oktober Kl. 1800 på Storsteigen Alvdal. Kurset 

organiseres av Bjørn Åsen. Invitasjon blir sendt ut til klubbkontakter med påmeldingsfrist 14/10 og 

påmelding til Bjørn Åsen. Invitasjonen blir lagt ut på ny hjemmeside. 

Skiskytterforbundet arbeider pr nå med ny utviklingstrapp, ny modell for trenerkurs og ny modell for 

skiskytterskolene. Man tar sikte på å få arrangert et trener1 kurs i løpet av vinteren, men avventer til 

arbeidet fra forbundet er klart. 



Det skal arrangeres et mødrekurs på Dombås i slutten av oktober. Bente sender ut innbydelse til 

klubbkontakter. 

Det er ytret ønske om å få ta TD2-kurs. Legledere lufter ideen i klubbene og gir tilbakemelding til 

Amund Leren innen 1 november om det er aktuelt for flere. 

 

Evt: 

Det er ønskelig med egen jentesamling og dette blir satt til fredag 30 sept. – 2 okt. på Kvikne. 

 

Det kommer innspill fra klubbene om at det begynner å bli alt for krevende og komplisert å arrangere 

kretsrenn. Dette gjør at det blir vanskelig for klubbene og arrangere kretsrennene. Det blir foreslått 

at man går sammen om å lage enklere kriterier for arrangement av kretsrenn. Forslag om at dette 

kan gjøres på TDarrangørkurset. Det viktigste i så måte er at sikkerhet rundt arrangementene 

oppretholdes. 

 

Arne Horten informerer om hva det jobbes med i forbundet. Det er jobbet med uttakskriterier for 

vinterens internasjonale arrangement. Det jobbes med å utvikle en ny utviklingstrapp. 

Forbundet jobber også med å rydde opp i komiteer. Og det er fokus på anleggsutbygging spesielt i 

sentrale strøk. 

Arne presiserer at kretsen vår blir lagt merke til både når de gjelder resultater og antall anlegg vi har i 

regionen. 

Forbundet har deltatt på IBU kongress hvor mye dreide seg om dopingspørsmål og samarbeid med 

russerne. 

Det oppfordres fra forbundet at klubbene bør samarbeide med DNSF. Dette kan være i både i forhold 

til skytetrening og instruktører og bruk av fasiliteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


