Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
STYRETS ÅRSMELDING
Sesongen 2015/2016
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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/Kasserer:
Styremedlem/Sekretær:
Styremedlem:

Laila Singstad
Knut Sand
Siri Garli
Marit Kjøsnes Renå
Kjetil Værnes

Trondhjems Skiskyttere
Byåsen Skiskytterlag
Sokna IL
Øverbygda IL
Rennebu IL

Varamedlem 1:
Varamedlem 2:

Christin Gjønnes
Morten Slupphaug

Oppdal IL
Orkdal IL

Sportslig utvalg:

Kjetil Værnes (leder)
Knut Sand
Morten Slupphaug

Rennebu IL
Byåsen Skiskytterlag
Orkdal IL

Arrangementsutvalg:

Marit Kjøsnes Renå (leder) Øverbygda IL
Christin Gjønnes
Oppdal IL
Siri Garli
Sokna IL

Jentekretsansvarlig:

Ada Grafsrønningen

Byåsen Skiskytterlag

Kretsutvikler:

Geir Ola Botnan

Trondhjems Skiskyttere

Sportslig leder Kjetil Værnes er leder for sportslig utvalg og samarbeider med
kretsutvikler og jentekretsansvarlig. Sportslig leder har vært kretsens representant i
styret for Trondheim Biathlon Team. Knut Sand har vært ansvarlig for Team STSSK. Roar
Wærnes har vært styrets representant i Team Statkraft Midt-Norge.
Kretsutvikler og jenteansvarlig har kontrakt med NSSF og skal arbeide for sportslig
utvikling i kretsene etter kriterier satt av forbundet. Her inngår samlinger, kurs og andre
tiltak for skiskyttersporten i klubber og krets.
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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter hvor 78 saker er behandlet. Styret har utarbeidet årsplan.
Styrets oppgaver


Terminliste
o Terminlisteoppsett i samarbeid med NTSSSK og MRSSK
o Oppnevnelse av TD og mottak av TD-rapporter for renn innenfor kretsen
o Administrering av KM-medaljer
o Administrering av Trønder Cup (startnummer og premier)



Nasjonale arrangement (Hovedlandsrenn, Norges Cup og NM)
o Oppnevnelse av kretsens ledere på hvert arrangement
o Reserverasjon/organisering av innkvartering for ledere, utøvere og
foresatte
o Reservasjon av smørebu
o Utbetalinger av trener- og lederlønn, andre kostnader



Deltakelse i skiskytter-/idrettsfaglige møter
o Sør-Trøndelag Idrettskrets ting
o NSSF kretsledermøte Alta
o NSSF kretsledermøte Sjusjøen
o NSSF kretsledermøte Oslo
o
o
o
o
o

Trondheim Idrettsråds årsmøte
Brukergruppe Granåsen
Representasjon i styret i Trondheim Biathlon Team
Representasjon i referansegruppe Team STSSK
Representasjon i Styringsgruppa Team Statkraft Midt-Norge

Utførelsen av styrets oppgaver har i stor grad vært utført av Arrangement utvalg og
Sportslig utvalg.
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Økonomi
Kretsens inntekter består av
- Kretskontigent
- Tilskudd fra Sør-Trøndelag Idrettskrets
- Kretsutviklingsmidler fra NSSF
- Jentemidler fra NSSF
- Klubbens andel av lederkostnad nasjonale arrangement
Kostnadene består av
- Kretssamlinger/regionalsamlinger
- Utlegg og godtgjørelse til trenere på krets- og regionale samlinger
- Utlegg og godtgjørelse til ledere på nasjonale arrangement
- Driftsutgifter som telefon, forsikring, møtekostnader
Det fremlagte regnskapet gjelder for regnskapsåret 2015. Regnskapet viser et
underskudd på 83 447,-. En av årsakene er at STSSK måtte forskutterte overnatting på
et NC renn sesongen 2015 - 2016, og dette ble først utfakturert utøver/foreldre i 2016.
Sponsor Trønder Cupen
Hugaas Entreprenør AS ble ny sponsor fom sesongen 2014/2015. Avtalen gjelder i 5 år.
Sponsor dekker følgende kostnader direkte
- Startnummerserie
- Beach flagg med Hugaas logo
- Leder trøyer og skyte trøyer for alle klasser (18 + 18 trøyer hvert år)
- Gavekort til de fire beste i hver klasse (kr. 18.000,- pr. år)
- Deltakerpremie inntil kr. 100,- pr. deltaker for deltakere som har fullført minst 5
renn
Gjenytelse fra kretsene skal være
- At arrangør av Trønder Cup benytter Hugaas startnummer
- Profilere Hugaas som Trønder Cupens sponsor på skiskytterkretsens nettside
- Profilere Hugaas som Trønder Cupens sponsor med beachflagg under finalen

Informasjon
Kretsens hjemmeside og face book har vært brukt som kanal for informasjon. Styret har
forsøkt å legge ut informasjon for utøver og klubber.
Informasjon fra Norges Skiskytterforbund og Sør-Trøndelag Idrettskrets har også blitt
videre distribuert.
Styret arrangerte høstmøte 27. oktober.
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Medlemstall
17
875
394

klubber
medlemmer
medlemmer under 26 år

Arrangement utvalget
Utvalget har hatt ansvar for å skaffe tilveie og administrere overnatting for utøvere,
ledere og foreldre under nasjonale arrangement. Dette er en krevende oppgave.
Inneværende sesong har det heldigvis ikke vært flytting av arrangement som tidligere
sesonger.
All overnatting har i alle hovedsak vært dekket direkte av den enkelte utøver/foreldre på
overnattingsstedet.
Arrangement utvalget har også hatt ansvar for å ordne med hovedleder og foreldreleder
under nasjonale arrangement.
Sesongen 2015/2016 har det vært Norges Cup på Lillehammer, Beitostølen, Stryn, Mo i
Rana og Dombås. NM junior ble arrangert i Trondheim, og Hovedlandsrennet i Bardu.
Det har stort sett vært positive tilbakemeldinger på overnattingen. Det har vært mellom
35 – 50 som har benyttet tilbudet til STSSK om overnatting på hvert nasjonalt
arrangement.
Videre har utvalget organisert
- Trønder Cup (i samarbeid med sportslig utvalg)
- KM medaljer

Sportslig utvalg
Utvalget har ansvaret for å få på plass terminliste i samarbeid med Nord-Trøndelag
Skiskytterkrets og Møre og Romsdal Skiskytterkrets.
Videre er utvalget ansvarlig for å få på plass teknisk delegerte til de renn som arrangeres i
Sør-Trøndelag, og hvor TD ikke utnevnes av forbundet.
Poengberegning og utarbeidelse av sammenlagtlister for TrønderCup og YoungStar gjøres av
sportslig utvalg.
Aktivitet i form av testløp og samlinger arrangeres i samarbeid med Kretsutvikler Geir Ola
Botnan og Jenteansvarlig Ada Grafsrønningen.
Utdanning av trenere og Teknisk Delegerte skjer i regi av kretsutvikler.
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Sportslig utvalg er også kretsens representant i de teamene som er organisert under kretsen.
Dette har i inneværende sesong vært Trondheim Biathlon Team og Team STSSK. Førstnevnte
er et juniorteam, mens det andre er et seniorteam som er etablert som et supplement til Team
Statkraft Midt-Norge.Det har vært en god del møteaktivitet for å få på plass disse teamene
etter Team Statkraft-modellen til forbundet ble endret i fjor vår.
Hva samlinger for de yngre gjelder, så har det vært arrangert to Ta Pulsen-dager på Saupstad,
en jentesamling på i Rennebu, og en Young Star samling i Knyken.
Sportslig utvalg er ikke fornøyd med hva som gjøres for 13-14 åringene, og kommer til å ha
dette som en prioritert oppgave i neste sesong.
Videre er det ønskelig å få på plass en sommer/høst-terminliste i samarbeid med de klubbene
som har rulleskianlegg. I tilknytning til noen av disse rennene er det en ambisjon om å få til
éndags-samlinger.

Resultater
TrønderCup (tall i parentes gjelder forrige sesong):
Det ble i forrige sesong innført en egen premiering til 13-16 åringer som skyter fullt hus i
TrønderCupen. Til sammen var det 18 (10) utøvere som klarte dette, og disse ble premiert
med 500 skudd hver gitt av ABS Shooting.
Totalt deltok 287 (384) utøvere i TrønderCupen, 108 (134) av disse deltok på 5 eller flere
renn.
Medaljeoversikt mesterskap

Landsdelsmesterskap sprint
(klassene 13-16 år)
Landsdelsmesterskap normal
(klassene 13-16 år)
HL normal
HL sprint
HL stafett

2015/2016
Antall medaljer jenter: 6
Antall medaljer gutter: 7
Antall medaljer jenter: 4
Antall medaljer gutter: 10
Ingen
G15 Sølv
– Håkon Halseth
J15 Bronse
-

Jr. NM fellesstart
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Ingen

Andrea Gjønnes
Marit Østhus
Celina Marie Striger

M20-21 Gull
– Ole Andreas Flotten
K18 Gull
-

2014/2015
Antall medaljer jenter: 1
Antall medaljer gutter: 5
Antall medaljer jenter: 3
Antall medaljer gutter: 8
Ingen
Ingen

Hilvi Emerense Hamar

Ingen

Jr. NM normal

Ingen

Jr. NM sprint

M19 Sølv
-

Jr. NM mix-stafett
Jr. NM stafett

Sommer-NM sprint:

Sigbjørn-Martin Næss

Ingen
M17-18 Bronse
-

Vegar Selnæs
Magnus Gjersvold Haug
Jonas Bogen Øye
Odin Garli

M Senior Gull
-

Emil Hegle Svendsen

M 17 Sølv
-

Sommer-NM jaktstart:

Odin Garli

M Senior Sølv
-

Emil Hegle Svendsen

M18 Sølv
-

Jonas Bogen Øye

M17 Sølv
-

Senior NM normal
Senior NM sprint
Senior NM fellesstart
Senior NM jaktstart
Senior NM stafett

Senior NM mix-stafett

Tommy Grøtte
Andreas Kvam
Andreas Dahlø Wærnes
Emil Hegle Svendsen

Sølv
-

Junior VM

Odin Garli

Ingen
M Senior Sølv
- Andreas Dahlø Wærnes
Ingen
Ingen
M Senior Gull
-

K17 Gull - Hilvi Emerense
Hamar
M20-21 Gull - Andreas
Kvam
M18 Bronse - Martin Lund
M17 Bronse - Jonas Bogen
Øye
M20-21 Gull - Endre Blikra
Ingen
M17-18 Bronse SørTrøndelag 1
M17-21 Bronse SørTrøndelag 1
K19 Bronse – Kristin Våga
Fløttum
M Senior Bronse - Emil
Hegle Svendsen
K19 Bronse – Jenny Enodd
M Senior Bronse - Emil
Hegle Svendsen
M20-21 Bronse - Endre
Blikra
K20-21 Bronse – Mari Muan
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
M Senior Gull
-

Tommy Grøtte
Syver Nygård
Andreas Dahlø Wærnes
Emil Hegle Svendsen

Ingen

Mari Muan
Tommy Grøtte
Andreas Kvam

Ingen

Stafett K Ungdom Bronse
-

Kristin Vågå Fløttum

Stafett M Junior Sølv
-

Senior VM

Menn Jaktstart Gull
-

Emil Hegle Svendsen

M Stafett Gull
-
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Emil Hegle Svendsen

Andreas Kvam

Menn Normal Sølv
-

Emil Hegle Svendsen

Trondheim, 10. April 2016
Styret for
Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
Laila Singstad
Knut Sand
Siri Garli
Marit Kjøsnes Renå
Kjetil Værnes
Christin Gjønnes
Morten Slupphaug
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Vedlegg 1
Årsrapport Trondheim Biathlon Team (TBT)

Bakgrunn og formål
Fra og med sesongen 2015/16 endret Norges Skiskytterforbund modellen for Team Statkraft.
Dette medførte at Team Statkraft Midt-Norge ble etablert i Trondheim som et
elitesatsningstilbud til utøvere i aldersgruppen 20-25 år. Dette avløste det tidligere Team
Statkraft Trondheim, som i tillegg til elitesatsingen hadde et treningstilbud for juniorer.
Tilbudet for juniorene ble derfor fra og med sesongen 2015/16 skilt ut i et eget team TBT,
underlagt Sør-Trøndelag skiskytterkrets.
Målgruppene for TBT ble definert å være:




Utøvere som bor i Trondheim eller nærområdet og går på videregående skole,
uavhengig av om dette er Heimdal VGS skiskytterlinje eller ved andre skoler. For
disse utøverne anbefales det å delta på Totalpakken.
Utøvere under videregående utdanning med stor avstand fra Trondheim, men som
ønsker å delta i treningsfellesskapet TBT. For disse utøverne anbefales det å delta på
Samlingspakken.
Utøvere i alder 20-21 som ønsker å satse videre på skiskyting og har behov for et
treningsfellesskap. For disse utøverne vil valget stå mellom Totalpakken og
Samlingspakken avhengig av bosted og treningstilbud for øvrig. Alternativt Team
Statkraft Midt-Norge.

Totalpakken det er referert til over inneholdt mange enkeltøkter i Trondheim i tillegg til de
tradisjonelle treningssamlingene som inngikk i Samlingspakken.
Formålet med TBT er å gi våre juniorer gode betingelser for å utvikle seg som skiskyttere,
både gjennom å forsterke det opplegget mange har gjennom videregående utdanning, og ved å
ivareta de som er ferdig med videregående og ønsker å satse videre på skiskyting.
Organisering
TBT er organisatorisk underlagt og rapporterer til Sør-Trøndelag skiskytterkrets. Kretsen har
en representant i styret, som ellers består av foreldre til utøvere. Styrets sammensetning
2015/2016: Tor Olav Almaas (leder), Bjørn Erik Johnsen (økonomi), Kjetil Wærnes (kretsens
representant), Mette Eid Løvås, Eivind Bergsmyr og Even Selnæs. Hovedtrener/sportslig
leder Stig Strand har møtt i styremøtene.
Trenere i TBT har vært Vegard Ovesen, Ingrid Bjørklimark, Arve Lien Johnsen, Sveinung
Hestad Strand og Stig Strand.
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Aktivitet
Aktiviteten i teamet startet i mai 2015. Det er gjennomført ca 40 døgn med treningssamlinger,
hvorav ca halvparten i Trondheim, samt rundt 35 enkeltøkter. Utøverne har vist sterk
motivasjon og treningsvilje.
I løpet av året har foreldre fra teamet i samarbeid med Trondhjems skiskyttere bygget et
testanlegg med kuldebu og elektronisk skive på Saupstad. Kostnadene er også delt 50/50
mellom TBT og Trondhjems.
Utøvere
I sesongen 2015/16 har totalt 38 løpere vært innom teamet. Mot slutten av sesongen består
teamet av 34 løpere. 6 av de løperne som har vært innom er fra Møre og Romsdal og NordTrøndelag.
Økonomi
Utøverne på teamet har underskrevet kontrakt der gjensidige forpliktelser mellom utøver og
team er beskrevet. Utøvere på totalpakke har betalt kr 13.000,- i egenandel, mens de på
samlingspakke har betalt 8.000,-. I tillegg har utøverne dekket sine egne samlingsutgifter, som
har vært rundt kr 20.000,- for de som har deltatt på alt.
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Vedlegg 2
Årsrapport Team Sør-Trøndelag skiskytterkrets
Bakgrunn og formål
Fra og med sesongen 2015/16 endret Norges Skiskytterforbund modellen for Team
Statkraft. Dette medførte at Team Statkraft Midtnorge ble etablert i Trondheim som et
elitesatsningstilbud til utøvere i aldersgruppen 20-25 år. For å etablere et tilbud til
skiskyttere som er ferdig med videregående skole og som ikke får plass eller ikke ønsker
plass på Team Statkraft Midtnorge besluttet Sør-Trøndelag skiskytterkrets sommeren
2015 å etablere Team Sør-Trøndelag skiskytterkrets (Team STSSK) som et åpent team
for denne aldersgruppen. Formålet med Team STSSK er å kunne tilby et
treningsfellesskap og oppfølging fra trener for utøvere som ønsker dette.
Organisering
Team STSSK eies av Sør-Trøndelag skiskytterkrets. Sportslig utvalg i Sør-Trøndelag
skiskytterkrets har utgjort Teamets styringsgruppe. Geir Ola Botnan har vært engasjert
som hovedtrener for sesongen 2015/16.
Aktivitet
Aktiviteten i teamet startet medio august 2015. Hovedaktiviteten har vært fellestreninger
2 ganger pr uke. I tillegg har teamets utøvere vært invitert til å delta på noen
fellestreninger i Team Statkraft Midtnorge. Fellestreningene er planlagt til ut mai 2016. I
oppstartsfasen gikk treningene på Saupstad, men ble flyttet til Granåsen så snart
skiskytteranlegget i Granåsen ble ferdigstilt.
Utøvere
I sesongen 2015/16 har teamet har 7 utøvere. 5 av disse kom fra klubber utenfor SørTrøndelag skiskytterkrets
Økonomi
Utøverne på teamet har underskrevet kontrakt der gjensidige forpliktelser mellom utøver
og team er beskrevet. Hver utøver har betalt en egenandel på kr. 8.000,- .
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Vedlegg 3
Årsrapport Team Statkraft Midt-Norge
Temaet ble etablert våren 2015 som et av tre team gjennom forbundets nye satsing på
regionale team.
Trener for teamet ble ansatt i 100 % stilling gjennom forbundet. Sesongens trener har
vært Rune Åland.
10 utøvere ble tatt ut i teamet, disse representerer 9 forskjellige klubber.
Teamet hadde noen utfordringer da ikke «alt» var på plass ved oppstart, men det gikk
seg til utover sommeren – spesielt gjaldt det området økonomi.
Styringsgruppa har bestått av Kjell Ove Oftedal NSSF, Steinar Bråthen OLT, Heidi Skaug
NSSF (styret), Roar Wærnes STSSK.
Terje Strømsjordet har bidratt som fysioterapeut på samlinger og nasjonale renn, noe
som har vært positivt mottatt av utøverne. OLT i Granåsen ha bidratt på flere områder
med sin fagkompetanse og treningshall på senteret er benyttet ukentlig.
Målsettinga til teamet
Trondheim skal være det beste stedet i Norge å satse på skiskyting, og bli den
viktigste leverandøren av fremtidige eliteutøvere i skiskyting.
Sportslig har to utøvere Mari Muan og Fredrik Gjesbakk representert Norge i IBU cup –
i NorgesCupen har teamet i sesongen hatt 11 pallplasseringer (fordelt på 5 utøvere ).
Største økonomiske bidragsyter er Statkraft, bekledning har Swix bidratt med.
Teamets hjemmeside er www.teamst.no og på facebook finner dere oss her
www.facebook.com/Team-Statkraft-Midt-Norge-1403665589958896/
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