
Referat fra lagledermøte 18/9 Tavernaen Alvdal 

 

Til stede: Leif Vingelen, Gjermund Horten, Arnfinn Bakken, Sissel Bolstad, Bente Ørndal, Stein Røsten, 

Elin Brøste, Britt Laila Nilsgård, Bente Horten, Amund Leren, Per Arne Bjørn, Eystein Bekken, Bente 

Fossen, Jan Erik Bjørn, Helle Øyen. 

 

Sak 1.  Info fra klubbene 

Alvdal:  

Treningene starter etter at fotballsesongen er over slik at de kan bruke skytebanen. Klubben har liten 

rekruttering.  

Kvikne:  

Har hatt treninger i hele sommerferien med intervalltrening. Egentrening fra skolestart til etter 

høstferien. Starter med fellestreninger etter høstferien og da blir utøverne delt i to treningsgrupper – 

utøvere 12 år og yngre, og 13 år og eldre. 

Dombås:  

Treningsgruppe for 13 år og eldre er i gang med trening. Men det er utfordrende og få i gang gruppa 

for yngre utøvere. Har litt utfordring med å skaffe trenere. For å forsøke å rekruttere nye skiskyttere 

har noen utøvere i 15-16 årsalderen presentert skiskyting for skoleklasser rundt om i kommunen. Det 

er planlagt at det blir lagt snø i løypene senest den 25 oktober og kanskje tidligere om 

temperaturene tillater det.  

Tynset:  

Er godt i gang med trening for gruppa 13 år og eldre. De yngre starter treningene etter høstferien. 

Klubben har mange jenter. Det er fått til et samarbeid med fotball og håndball for å unngå at 

treningstidene blir på samme dag. Klubben har åpnet for at utøvere ned i 4. trinn kan begynne med 

skiskyting. Tidligere har tilbudet vært gitt til utøvere på 5. trinn. Nytt rulleskianlegg er tatt i bruk 

denne sesongen. 

Vingelen:  

Klubben har samme opplegg som tidligere i treningsarbeidet. Har skitrening 2 ganger pr uke, ei 

kombinasjonstrening og ei ren skytetrening innendørs. Har hatt ei miljøsamling. Har 5-6 nye utøvere 

og ingen frafall. Treningsgruppa er delt i to for å få plass på standplass. Klubben får besøk av 

spenning i siktet i oktober, og Tynset får også besøk ved samme anledning. 

Folldal:  

Har samme opplegg som tidligere. Nybegynnere får trene alene. Klubben har 10-12 nybegynnere. 

Har inneskyting for de yngste. 

Os:  

Samarbeider med Røros med treningene. Har hatt to treninger pr uke hele sommeren. Hatt ei 

miljøsamling i Idrefjell. Har litt vanskelig med rekruttering. Skiskytteranlegget på Os blir godt brukt av 



juniorene på sommeren. Løypenettet blir forlenget med asfalt til totalt 5 km. Det blir nå en alternativ 

runde for å unngå brattbaken. 

Røros:  

Samarbeider med Os om treningene. Har hatt to treninger pr uke hele sommeren. Treninger for 

nybegynnere starter etter høstferien. Har utfordring med rekruttering. Har pr nå mange utøvere i 

junior og seniorklassene, men få utøvere under 12 år. Får brukeanlegget i Langegga fra 15. 

september. 

 

Sak 2.  Terminliste 

Terminliste blir gått gjennom og foreløpig vedtatt. 

 

Sak 3.  Trener 2 kurs, foreldrekurs og TD/arrangørkurs 

Kretsen har arrangert trener 1 kurs med god deltagelse. Kretsen forsøkte også å arrangere 

foreldrekurs og TD/arrangørkurs forrige sesong uten at noen meldte seg. Det blir forsøkt holdt nytt 

foreldrekurs på Alvdal i slutten av oktober. Dato settes på neste styremøte i kretsen.  

Kretsen inviterer også til TD/arrangørkurs. Dato settes på neste styremøte. Oppfordrer klubbene til å 

stille 2 stk til oppsatte kurs.  

Det ønskes også trener 2 kurs som en fortsettelse etter trener 1 kurset. Trener 2 kurs går over to 

helger, fra fredag ettermiddag til søndag ved lunsjtider. Klubbene melder interesse til Leif Vingelen. 

 

 

Sak 4.  Overnatting sommer NM med kretsen 

Det jobbes mye med å booke overnatting for kretseni forbindelse med nasjonale arrangementer. I 

forbindelse med årets sommer NM har kretsen fått masse avbestillinger. Lagledermøtet går inn for at 

hver enkelt klubb/utøver ordner overnatting selv på sommer NM. Kretsen setter opp lagleder, men 

tar ikke ansvar for overnatting i forbindelse med sommer NM. 

Styret lager instruks for laglederjobben i forbindelse med nasjonale arrangementer. 

 

EVT: 

Det blir arrangert et TD-2 kurs i forbindelse med sesongåpninga på Sjusjøen. Kretsen har to 

interesserte så langt. Klubbene gir tilbakemelding til Amund Leren om det er flere interesserte i 

kretsen. 

Utviklingstrappa som er under utarbeidelse blir sendt ut til høring nå.  

 

 



Leif Vingelen informerer: 

NSF oppfordrer klubbene til å samarbeide med lokale skytterlag. Basis skytetrening er viktig og har 

mer fokus fra forbundet sin side.  

Team Toyota Slettum skaffer hettegenser for å bruke på premieutdelinger osv. Plass til klubbsponsor 

og evt. egne sponsorer. Det skal lages et oppsett over hvor disse sponsormerkene skal settes. 

Informasjon til utøverne kommer  

Det blir bestilt lue og/eller pannebånd med påskrift «Nord Østerdal skiskytterkrets» på. Disse er 

tenkt brukt av foreldre/støtteapparat når vi reiser rundt i norges land på NC etc. Kan også brukes ved 

andre anledninger. 

 

Ref. Grete Gløtheim 

 

 


