
Ref. lagledermøte 19 april 2017 

 

Til stede: 

Amund Leren, Per Arne Bjørn, Arne Horten, Leif Vingelen, Hans Olav Arnekleiv, Rune Moan, 

Gunn Birgit L. Bakken, Knut Erik Nesteby, Gjermund Horten, Arnfinn Bakken, Sissel Bolstad, 

Helle Øyen, Eystein Bekken, Erik Thorshaug og Grete Gløtheim. 

 

Sak 5 2016/17: Info fra klubbene. 

Dombås: Har 40 aktive utøvere og mange deltakere på skiskytterskole, men mange 

faller fra etter skiskytterskole. Har også noen årskull uten utøvere, og det er lite juniorløpere 

siden de flytter ut. Klubben har 2 treninger pr uke, hvor en trening er kombinasjonstrening 

og en langrennstrening. Neste vinters snø er nå under bark. Og de ønsker utøverne i kretsen 

velkommen til å trene på «tidligsnø». 

 

Folldal: Har 15 aktive hvor 10 stk. er mellom 10-12. Har to treninger pr uke hvor en 

trening er kombinasjonsøkt og en er langrennsøkt. Alle utøvere har vært med på kretsrenn. 

 

Alvdal:  Har 10-12 aktive utøvere hvor de fleste er senior og junior. Har to treninger i 

uka hvor en trening er kombinasjonsøkt og en er langrennstrening. Har gjennomsnittlig 7-8 

stk. utøvere på trening. Mange utøvere faller fra og det er vanskelig å rekruttere utøvere.  

 

Kvikne: Har 15-16 aktive utøvere hvor de fleste er under junioralder, og det er flere 

som vil være med. Dermed er det fullt på stadion. Har fast trening hver torsdag og har ivrige 

foreldre i treningsarbeidet som er viktig for aktiviteten. Har også treningsrenn på søndager. 

 

Tynset:  Har bra aktivitet og veldig mange jenter som nybegynnere, men få gutter. Har 

trening 1 dag i uka. Har planer om å åpne for at 4. klassinger får begynne på skiskyting. Har 

kanskje en utøver som skal delta i neste OL, han skal gå for Mexico.  

 

Vingelen: Klubben har bra rekruttering. De arrangerer en prøvekveld på våren hvor 3. 

klassinger kan få prøve seg på skiskyting og hvor de har info til foreldrene. Har en primus 

motor som trener som er viktig for aktiviteten. Samarbeider med TIF på skitreninger for 13-

16-åringer. Samarbeidet med TIF er viktig. Har kombinasjonstrening en gang i uka og ellers 

langrennstreninger. Klubben gjennomfører skiskytterskole og de bruker innendørs skytebane 

i treningsarbeidet.  



 

Os:  Har 14-15 utøvere og sliter med rekruttering, noe som kommer av små kull og lite 

motiverte foreldre. Samarbeider med Røros, både på rene skiskyttertreninger og på 

langrennstreninger. Har treninger hele sommeren. Har 20-30 utøvere på fellestreningene 

med Røros. 

 

Røros:  Har 30 utøvere hvor mange er juniorer. Sliter litt med rekruttering. Man antar 

at rekrutteringen tar seg opp om noen år. Samarbeider med Os. Sliter fortsatt med 

konflikten i Langegga, men det kommer kanskje en løsning i sommer. Det kan også hjelpe på 

rekruttering. Har mange juniorer og seniorer som ikke bor på Røros. Arrangerte NC med Os 

denne sesongen.  

 

 

Sak 6, 2016/17: Oppsummering av sesongen 

Kretsens NC-opplegg fungerer bra. Kretsen har hatt gode overnattinger. Noen utøvere føler 

at det har vært litt kaos på innskyting før NC. Dette kan skyldes at det til tider har vært 

uavklart hvem som skal ta seg av innskyting for utøvere som går for andre team, men som 

hører til i kretsen. NC denne sesongen har hatt vanskelige vinterforhold. Unntaket var NC-

helg på Os i mars. 

Kretsrennene som er arrangert har fungert bra og alle renn er gjennomført. Kretsrennen er 

gode arrangementer. Det har vært stabilt bra antall deltakere, og fine vinterforhold. 

Kretsen får tilbakemelding på at renn for de yngste utøverne kom litt sent i gang i 2017. Det 

er forsøkt å få til et samarbeid med Hedmark skikrets slik at arrangementene i langrenn og 

skiskyting ikke legges til samme datoer. Kretsen forsøker å få spredt kretsrennen utover 

vinteren.  

HL i Meråker ble ei fin helg for utøvere og foreldre. Det påpekes at HL er første møte med et 

nasjonalt arrangement for mange foreldre og utøvere. Dette betyr at organiseringen rundt 

dette rennet er ukjent for mange. Det oppfordres derfor at erfarne foreldre og utøvere 

viderefører kunnskap og informerer nybegynnere. 

 

Sak 7, 2016/17: Info fra Team Toyota Slettum bil.  

Utøverne på teamet har hatt oppsummering og evaluering av sesongen. Utøverne synes at 

opplegget har fungert bra. De fleste kunne ønske seg tetter oppfølging både på samlingene 

og ellers. Dette vil være et økonomisk spørsmål siden det krever en større trenerressurs. 



Knut Erik Nesteby og Tor Petter Lillebo har vært trenere på teamet. I tillegg samarbeider 

teamet tett med NØV og bruker derfor Kjetil Sæter en del i treningsarbeidet. Utøverne har 

kunnet velge mellom 25 eller 35 samlingsdøgn og dette har fungert bra.  

Regnskapet for teamet vil synliggjøres i kretsens totalregnskap.  

Pr nå har teamet en sponsor ved Toyota Slettum Bil, men de trenger flere sponsorer. 

Teamet har fått forespørsel fra utøvere utenfor kretsen om muligheten for å kunne være 

med. Eneste krav for å kunne være med pr dags dato er at utøver er medlem av en klubb 

tilhørende kretsen. Men dersom det skulle komme veldig mange flere utøvere vil det bli et 

trenerspørsmål og dermed også et økonomisk spørsmål. For at det skal være god nok 

kvalitet på treningene og i oppfølgingsarbeidet bør det være minimum en trener pr ti utøver. 

 

Sak 8, 2016/17: Info NC 17/18 

Turid B. Often og Bente Ørndahl har reservert overnatting for alle nasjonale renn inkl. 

sommer NM. Påmeldingsliste blir sendt ut til klubbkontaktene. 

Kretsstyret setter opp lagledere til neste sesongs nasjonale arrangement på styremøte i 

august. De dom ønsker å være lagleder kan gi tilbakemelding til kretsen. 

 

Sak 9, 2016/17: Prioritering av søknader til NC, HL og NM-arrangementer. 

Hvilken modell skal kretsen følge for å prioritere søknader til de ulike arrangementene? 

Forslag om å følge forbundet sine prioriteringer for tildeling av arrangement. Målet er å 

unngå diskusjoner og uenigheter innad i kretsen.  

Det nye styret tar stilling til hvordan prioriteringen skal være. 

 

Sak 10, 2016/17: Rent idrettslag 

Oppfordring til klubbene til å få på plass «Rent idrettslag». 

 

Evt. 

Arne Horten informerer fra forbundet.  

Antidopingarbeidet har fokus, noe som er et vanskelig arbeid. 

Det jobbes med å utarbeide C-lisens for arrangører. 

Dagens landslagsstruktur opprettholdes, men det tas ny evaluering etter OL. Statkraftlagene 

blir borte pga. tapte sponsorinntekter.  



Det jobbes med å rekruttere damer til trener og lederroller. Man ønsker at det vil øke 

rekrutteringen av kvinnelige utøvere. 

NØSSK gode resultater, det gode samholdet mellom klubbene og gode arrangementer blir 

lagt merke til i forbundet. 

Etter vinterens mange arrangement på dårlige vinterforhold diskuteres det i teknisk komite   

om hvordan man løser dette med reservearena. Det er ønskelig å senke terskelen for å flytte 

renn og bruke reservearenaer.  

 

Ref; Grete Gløtheim 

 

 

 

 


