
Kjære Skiskyttervenner 

Så har det igjen gått et år og et nytt skiskytter år ligger foran oss. 

Sesongen er godt i gang på alle nivå, og jeg registrerer at aktiviteten er høy. 

Det gleder meg. 

Styret er godt i gang med flere spennende og utfordrende tiltak og prosesser. 

Alt i tråd med langtidsplanen. Jeg mener og tror at vi skal levere gode rapporter 

på tinget siste helga i Mai. 

I administrasjonen er det fullt trykk for å bidra til at idretten vår fortsatt skal 

ha gode arbeidsvilkår. Jeg setter stor pris på det engasjementet som legges 

ned. Det er en styrke for hele organisasjonen. 

Sommeren 2015 har vært spennende, med turneen «Spenning i sikte», som har 

besøkt hele Norge. Tilbakemeldingene så langt er positive og som dere sikkert 

vet så kjører vi ut på ny turne sommeren 2016 med vår egen Tora ved rattet. 

Forberedelsene til VM 2016 går for fullt. Mesterskapet nærmer seg med 

stormskritt. Billettsalget går veldig bra, men det betyr ikke at vi kan slappe av. 

Håper klubber og kretser mobiliserer i sitt område. Vi vil jo gjerne ha så mange 

som mulig fra vår egen familie i arenaen disse dagene. 

Vi tror at dette mesterskapet vil resultere i god synlighet, oppmerksomhet, 

rekruttering osv. i hele vår organisasjon. 

Våre utøvere og støtteapparat jobber hardt i disse dager for å være så godt 

forberedt som mulig når VM på hjemmebane starter, 16 år etter siste gang 

Norge arrangerte VM. 

For de løperne som ikke når VM denne gang, men har framtiden foran seg, er det 

plasser å kjempe om både til YOG ungdoms OL på Lillehammer, Jr VM i Cheile 

Gradistei, Romania og EM i Tyumen, Russland. 

I tillegg er det flere IBU cuper og WC igjen denne sesongen. Ma det er mye å 

kjempe om dersom en har ambisjoner om å komme ut i det internasjonale 

selskapet.  



Alle mesterskapene er viktige og gir forhåpentligvis alle inspirasjon til videre 

satsing. 

Andre ser NM, NC, HL og LM som sine arenaer. Dette er gode utviklings arenaer 

og gode arrangører over hele landet. 

For de yngste vet jeg at BENDIT skiskytterfestivaler er viktige arenaer for 

glede og innsats. Disse festivalene avsluttes på Ål i April med over 1000 

startende, utveksling med løpere fra Frankrike som gjester. 

Sesongen 2015/2016 avsluttes i løpet av april mnd og jeg håper dere ALLE 

lykkes med de målsettinger dere har satt  for sesongen. 

Våre tillitsvalgte, trenere og støtteapparat i klubb, krets, team, landslag, vår 

administrasjon og alle ildsjeler rundt i skiskytter Norge har gjort og gjør en 

strålende jobb for idretten vår. Dette står det stor respekt av. 

Når sesongen er over nærmer vi oss ting. I år er tinget lagt til Stavanger. 

Under sesongstarten på Sjusjøen informerte jeg styret og kretsledermøte at 

jeg ikke vil ta gjenvalg. Det betyr at organisasjonen må finne en ny president. 

Jeg er både ydmyk og takknemlig for den tilliten organisasjonen har vist meg 

alle disse årene. Jeg har sittet i styret siden 2000 og som president fra 2006. 

Jeg har fått være med på en fantastisk reise med dette forbundet. Det har 

vært en eventyrlig utvikling i alle ledd. Alt dette takket være engasjerte folk på 

alle nivå som har brent for denne idretten. 

Jeg håper å se alle dere på tinget i Stavanger 27. - 29. mai. 

 

Men før vi kommer så langt trenger vi alle å lade batteriene.  

Topp ladet kan vi derfor videreføre det gode og viktige arbeidet for skiskyting.  

Skiskyttersporten trenger alle som engasjerer seg, 

offensive tillitsvalgte, trenere, dugnadsfolk osv, osv,  

 



Jeg vil takke dere alle for et veldig godt samarbeid og flott innsats i 2015 og 

ønsker dere alle lykke til i 2016. 

 

Samtidig ønsker jeg deg og din familie med dette en  

Vell overstått 

julehelg 

GODT NYTT SKISKYTTER ÅR 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tore Bøygard 

President 

Norges Skiskytterforbund 

 


