
Lagledermøte Taverna Alvdal 10 april kl 19:30 

 

Til stede:  

Jan Erik Bjørn  Alvdal,  

Gunnar Bentdal  Dombås 

Elin Brøste   Dombås 

Sissel Bolstad   Tynset 

Helle Øyen  Folldal 

Knut Erik Nesteby NØSSK 

Rune Moan  Røros 

Arnfinn Bakken  Os 

Arne Horten   NSSF 

Øystein Ledang  Alvdal 

Erik Thorshaug  Alvdal 

Eystein Bekken  Kvikne 

Styret: Leif Vingelen, Grete Gløtheim, Amund Leren, Per Arne Bjørn, Bente Horten, Bente Ørndal, 

Anne Mette Grøtli, Bente Fossen 

 

Sak 1  Oppsummering sesong 2017-18 

Dombås: Klubben har 7 utøvere på junior/seniornivå og dette er aktive utøvere som deltar på 

NC. Videre har klubben en bra gjeng på 14-15 år, med mange jenter og disse er også 

aktive. Denne sesongen var det 2 stk. som meldte seg på skiskytterskole mot 15 stk 

året før. Utfordringen er å få med nye familier. Andre idretter står sterkt på Dombås 

som konkurrerer om ungene. Klubben har utfordring med å skaffe nye trenere. 

Prosjektet med tidligsnø har vært vellykket og målet for neste sesong er å ha snø til 

15 oktober. Det kreves mye jobb og mye mannskap for dette.  

Det er ikke søkt om å få c-lisens til Dombås arena, men det jobbes for å få lagt fiber 

opp til anlegget og klubben er i dialog med forbundet ang denne saken. 

 

Folldal:  Klubben har 2 utøvere på junior/seniornivå, og dette dobler seg til neste sesong. 

Klubben opplever det som vanskelig å beholde utøverne etter at de fyller 13 år. 

Klubben har hatt 5 nybegynnere og 5 stk på skiskytterskole, noe som er bra. Utøvere 

som kommer opp på juniornivå flytter fra Folldal for å gå på skole og deltar dermed 

ikke på fellesopplegg på ukedagene.  



Klubben arrangerte NC i desember hvor en dag ble avlyst pga kulde. Men 

arrangementet har fått gode tilbakemeldinger ellers.  

 

Alvdal:   Klubben sliter fortsatt med dårlig rekruttering. De har arrangert skiskytterskole med 

6 deltakere. Klubben har 5-6 utøvere som deltar på kretsrenn og noen utøvere på 

seniornivå. Det er kamp om ungene og det er vanskelig å finne trenere også. Klubben 

har ingen jenter. 

 

Kvikne:   Klubben har god rekruttering med 15 utøvere fra 13 år og nedover. Ellers har klubben 

5 utøvere på junior og seniornivå og 3 utøvere på 15 år. Klubben har flinke foreldre 

som trenere, og har en kveld med ren skilek som er veldig populært. 

 

Tynset:   Klubben har hatt 11 deltagere på siskytterskole og de hadde 45 utøvere på 

klubbmesterskap. Klubben har mange jenter og lite gutter. Klubben bruker juniorer 

som er knyttet til NØVGS til treningsarbeidet for de yngre utøverne sammen med 

hovedtrenere.  

 

Vingelen:  Klubben har god rekruttering omtrent på samme nivå som i fjor. Klubben arrangerer 

prøvekveld om våren med mange deltakere og har foreldre som er engasjerte. Det 

kommer opp en generasjon trenere som har holdt på med skiskyting som ung selv. 

Klubben har fokus på å skape et godt miljø slik a ungene vil være med. 

 

Os:  Klubben har 5 utøvere på junior/seniornivå, 1 utøver i 15-16 år, 1 utøver i 14-

årsklassen og 5-6 utøvere fra 12 år og nedover. Klubben hadde 2 deltakere på 

skiskytterskole. Klubben har bra med trenere. Treningsfasilitetene er gode og de 

hadde snø fra 1. november. 

 

Røros:  Klubben sliter fortsatt med rekruttering. Klubben har 7 utøvere på junior/seniornivå. 

3-4 utøvere i 14-15 årsklassen og 7 utøvere fra 13 år og nedover. Klubben har noen år 

med tomme årskull. Men Røros har en del yngre utøvere som deltar på serierenn og 

er mulige fremtidige skiskyttere. Idrettslaget skal lage en aktivitetskalender slik at 

særgruppene kan legge opp aktiviteten slik at de minst mulig kolliderer med andres. 

 

Det har vært godt samarbeid mellom klubbene i kretsen ved sesongens NC. Noe som blir lagt merke 

av andre klubber. 

 

Per Arne Bjørn legger frem statistikk over kretsens pallplasseringer i nasjonale og internasjonale 

renn.  

 



Sak 2  Rulleskirenn 

Det planlegges å arrangere rulleskiskyting i løpet av sommeren. Det ønskes at arrangementene skal 

legges til samme tidspunkt som samlingene til Team Toyota Slettum bil. Det påpekes at det bør 

legges opp til at utøvere kan springe i stedet for å gå på rulleski, dette gjelder de yngste klassene 

hvor utøvere ikke er trygge nok på rulleski. Det skal ikke være en cup. Det planlegges totalt 3 renn.  

 

Sak 3  Smøreboder på NC 

Under årets sesong har det vært for dårlige muligheter for å preparere ski ved de ulike 

overnattingsplassene. I tillegg har kretsen valgt å ikke leie smørebod av arrangøren. For neste sesong 

ønskes det at det bør tilstrebes å få smørerom ved overnattingsstedene og på de stedene dette ikke 

lar seg gjøre bør det leies smørebod av arrangøren. 

NØVGS skal kjøpe inn ei smørevogn som del av opplæring for elevene ved skolen. Denne vogna kan 

fraktes til NC. Kretsen har ikke bidratt med midler for finansiering av denne vogna. Og det diskuteres 

hvordan denne evt skal benyttes – om det blir et tilbud bare for elever ved NØVGS, eller om kretsen 

kan bidra med noe slik at det blir et tilbud til alle kretsens utøvere. Det er for øvrig flere andre lag 

som har med egne smørevogner rundt på NC. 

Denne saken settes opp igjen på neste lagledermøte. 

Sak 4 Team Toyota Slettum bil 

Leif Vingelen informerer. Det er en krevende jobb å drifte laget. Teamet har et tett samarbeid med 

NØVGS. Utfordringen ligger i at teamet også har utøvere som enten er ferdig med VGS eller som går 

på andre VGS.  

Kretsen har fått tak i flere sponsorer slik at kostnaden med å være med på teamet blir redusert. 

Toyota Slettum bil er med videre som generalsponsor. Opplegget for neste sesong er litt endret og ny 

avtale ligger på hjemmesiden til kretsen.  

 

Evt:  

Forrige sesongs forsøk med å sette sammen klasse damer 18 og 19 til en klasse blir diskutert. Det har 

vært en del reaksjoner på denne ordningen gjennom sesongen. Arne Horten informerer om 

forbundets intensjon med ordningen. Intensjonen til forbundet har vært å høyne kvaliteten på 

konkurransen slik at det blir jevnere både i topp og bunn av resultatlista, og dermed skape større 

bredde. Hovedårsaken til at forbundet initierte ordningen var at klassen kvinner 19 hadde veldig få 

utøvere. Forsøke er å høyne nivået i 18-19 som en langsiktig strategi for å få opp flere kvinner. 

Lagledermøtet har ingen innvendinger. 

 

I forbindelse med uttak av stafettene til senior NM ble det igjen diskusjoner. Kretsen har hatt en 

ordning hvor kretstrenere har satt opp stafettlagene. Kritikken har gått på at trenerne ikke kjenner 

seniorløperne godt nok til å sette opp lagene. Det ønskes klare kriterier for hvordan lagene skal tas 

ut, men dette er utfordrende fordi kretsen har utøvere både i IBU-cup og NC og dermed blir det 

vanskelig å sammenligne resultatene. Lagledermøte går for å fortsatt bruke kretstrenere og det vil 



nødvendigvis bli brukt skjønn for å ta ut lagene. Kretsstyret lager klare kriterier for uttak av lagene. 

Legges frem på lagledermøte til høsten. 

 

Arne Horten orienterer fra forbundet. 

NC for klassen 20-21 skal inn på terminlista før jul og forbundet skal diskutere om de resterende, 

yngre klassene også skal terminfestes før jul for neste sesong. 

De sentrale youngstarsamlingene utgår og det satses på å ha regionale samlinger. Den årlge 

youngstarfinalen utgår også. 

Utviklingstrappa som forbundet har utarbeidet gjelder for utøvere fra 10 år og oppover og også 

foreldre for å skape rekruttering til skiskyting. Målet er å skape en god treningskultur. 

Forbundet jobber for å ha 30 anlegg med c-lisens rundt om i landet. Til nå finnes det ca 15 stk. 

Forbundet ønsker at team og kretser tar mer over preparering av ski i stedet for de private aktørene 

som til nå blir brukt på NC. Og det blir satt mer fokus på «smørevett» og bruk av sikkerhetsutstyr og 

at det skal være ventilerte smørerom som benyttes.  

Forbundets hovedsponsor DNB har redusert sin avtale og det påvirker økonomien til forbundet. Det 

jobbes hardt med dette i forbundet, men det er en vanskelig jobb. 

 

Kretsting holdes den 24 april kl 1900 på Tavernaen Alvdal. 

 

Ref. 

Grete Gløtheim. 

 

 


