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STYRETS BERETNING 2011/2012 
 
Kretsting, 25. april 2012. 

 
INNLEDNING 
 
Beretningen er bygd opp med følgende innhold: 
• Styret, komiteer og utvalg 2011/2012 
• Styrets arbeid 2011/2012 
• Terminlistearbeid 
• Arrangement i kretsen siste år 
• Rekruttering og lisenser 
• Reiseopplegg til HL, NC og NM 2011/2012 
• Representasjon 
• Økonomi 
• Utdanning/kurs fra kretsutvikler 
• Jenteprosjekt fra jenteansvarlig 
• Sportlig utvalg 
• Anlegg 
• Oppsummering 
• Vedlegg 

- Lisensoversikt 
- Regnskap for 2011 
- Revisjonsberetning 

 
STYRET, KOMITEER OG UTVALG 2011/2012 
På NTSSK ting 14. april 2011 ble følgende styre og komiteer valgt: 
 
Leder Astrid Johansen 

Nestleder/Sportslig leder Tove Toldnes 

Kasserer Styrk Fjærtoft 

Sekretær Kirsti S. Stubbe 

Styremedlem/reiseansvarlig John Eriksson 

Styremedlem/terminlisteansvarlig Tor Ove Hallem 

 

1.varamedlem Gunnar Nossum 

2.varamedlem Jan Petter Jermstad 

 

Kretsutvikler Ketil Reistad 

Jenteansvarlig Kari Mette Skrove 

 

Ungdomskontakt Sondre Kvistad 

 

Revisorer Martin Hojem  
Per Arne Røstad 

 

Valgkomite Roar Livik 
Knut Fenne  
Torbjørn Wekre 

 

Sportslig utvalg Tove Toldnes, Leder 
Per Ola Wæge 
Ketil Lie 
Per Arne Røstad 
Kari Mette Skrove (jenteansvarlig) 
Ketil Reistad (kretsutvikler) 
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ÅRSBERETNING 

Sammendrag av styrets saker i driftsåret 2011/2012. 
 
Årsberetningen tar for seg perioden fra tinget 14.april 2011 til tinget 25.april 2012 
 
Det nye styret konstituerte seg på første styremøte 5.mai 2011. Astrid Johansen ble valgt til leder på 
kretstinget og har fortsatt som web-redaktør. Styrk Fjærtoft (regnskap/økonomi), Tor Ove Hallem 
(terminlisteansvarlig) og John Eriksson (reiseansvarlig) kom inn som nye styremedlemmer. Kirsti S. 
Stubbe (sekretær) og Tove Toldnes var ikke på valg. Sistnevnte har i driftsåret vært nestleder/sportslig 
ansvarlig. Gunnar Nossum og Jan Petter Jermstad har vært vararepresentanter. Gunnar Nossum har 
deltatt på alle styremøter, mens Jan Petter Jermstad har deltatt på ett. Ketil Reistad har vært 
kretsutvikler og Kari Mette Skrove har vært jenteansvarlig i perioden og har deltatt på de fleste 
styremøtene. Sondre Kvistad har vært styrets valgte ungdomsrepresentant, men har ikke vært innkalt 
til styremøtene noe styret beklager. Samtidig mener styret at det vil være riktigere og viktigere å ha en 
ungdomsrepresentant i sportslig utvalg enn i styret. Dette har vi tatt konsekvensen av i framlegg til 
revidert lov For Nord-Trøndelag Skiskytterkrets der ungdomsrepresentant i styret ikke lenger er nevnt. 
 
Det er avholdt seks styremøter i perioden og det er behandlet 38 saker. I tillegg har det vært utvekslet 
informasjon og ført uformelle drøftinger på e-post. Høstmøtet ble avhold i Blommen Skisenter den 
15.november 2011. Møtet ble innledet med foredraget Rent Idrettslag v/ Oddbjørn Floan fra 
Antidoping Norge. Kretsen ble etter dette sertifisert som «Rent Idrettslag». Styret orienterte om 
Utviklingsavtalen med Norges Skiskytterforbund, status terminlister, samlinger, kurs og økonomi. 
Representanter fra klubbene orienterte om aktivitet og status i sine respektive klubber. Per Arne 
Røstad delte sine erfaringer fra sentrale YS-samlinger og erfaringene med forenkla arrangement ble 
oppsummert av Ketil Reistad.  Stein Funderud orienterte om anleggsstatus og ble overrakt 
gratulasjoner og blomster i forbindelse med tildelingen av hedersbetegnelsen fra Norges 
skiskytterforbund under sommer-NM i Meråker. Mariann Lyngsaunet orienterte til slutt fra 
Forbundsstyret. 
 
Styrets oppgaver har vært fordelt i henhold til ansvarsområdet. Samarbeidet i styret har vært godt. 
Sportslig Utvalg som ble oppretta i forrige sesong, har fortsatt sitt arbeid og har avlasta styret i 
sportslige spørsmål og generelt representert ei styrking av det sportslige fokuset i kretsen. Sportslig 
leder har vært styrets representant og leder av utvalget. Øvrige medlemmer i SU har vært kretsutvikler 
(Ketil Reistad), Jenteansvarlig (Kari-Mette Skrove), hovedtrener for jr/sr (Per Ola Wæge) samt to 
representanter fra klubbene (Ketil Lie fra Skatval og Per Arne Røstad fra Stiklestad). Styret har 
utelukkende gode erfaringer med etableringa av utvalget og foreslår at dette blir et permanent utvalg, 
dog med jevnlig utskifting av medlemmene. Med henvisning til Loven for Nord-Trøndelag 
Skiskytterkrets (både eksisterende og forslaget til revidert) kan styret opprette og plukke ut 
representanter til slike utvalg etter behov. Utvalget skal være rådgivende for styret, men kan ikke selv 
fatte beslutninger uten gjennom fullmakt fra styret. Det bør utformes en enkelt arbeidsinstruks for 
utvalget.      
 
Av saker som har vært behandla av styret/SU nevnes:  
 

 Planlegging av samlinger  

 Planlegging av reise/opphold på nasjonale renn 

 Terminliste 

 Økonomi 

 Utviklingsavtale med Norges Skiskytterforbund 

 Avtale med Meråker VGS 

 Sponsoravtale(r)  

 Regionalt Kraftsenter og Team Statskraft Trøndelag (Trondheim) 
 
 
Nord-Trøndelag Skiskytterkrets ble i løpet av perioden registrert med organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregistret.  
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TERMINLISTEARBEID 
 
Den nasjonale terminlista legger i stadig økende grad sterke føringer for den lokale terminlista. 
Terminlistearbeidet startet i mai. Dette arbeidet er et tidkrevende puslespill. Det er veldig mye å ta 
hensyn til (NC, NM, HL, YS, TC). Den største utfordringen er Trøndercupen. Med sju løp på sju 
forskjellige helger sier det seg selv at det ikke blir mange helger igjen til egne kretsrenn. På grunn av 
at det skulle arrangeres WC i Holmenkollen i begynnelsen av februar måtte alle regionale uttaksrenn 
for YS-finalen være avviklet innen utgangen av januar. 
 
Samarbeidet med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal skiskytterkrets har fungert veldig bra. Vi hadde 
et møte med dem i midten av juni der vi ble enige om TC og MNM. Stiklestad arrangerte MNM og når i 
tillegg Meråker (avlyst) og Frol fikk TC var vi fornøyd med det. Det vil bli større utfordring neste år når 
MNM skal gå i ST. Vi prøvde i år med ei KM-helg. Her ble det kollisjon med Trondhjemsrennet (TC), 
men i mangel på ledige helger mente vi dette ble den beste løsningen.   
 
Skiskytterkretsen har prøvd så langt det er mulig å ta hensyn til viktige skirenn i egen krets. Vi tok 
derfor tidlig kontakt med skikretsen for å se på deres terminlisteutkast slik at vi kunne legge våre renn 
til helger hvor skikretsen ikke har viktige renn. Skikretsen kjørte KM-helg 13.-15.jan og vi valgte da å 
ha frihelg for skiskyting. Selv om skikretsen sier de er interessert i samarbeid føler vi at 
kommunikasjon er enveis.  
 
For å få flere renntilbud til de yngste i egen krets prøvde vi med 2 kveldsrenn i mars. Med 70 deltakere 
på Steinkjer og 85 på Stiklestad viser vel det at det kanskje er behov for flere slike renn.  

 
SKISKYTTERARRANGEMENT I KRETSEN SISTE ÅR 

 
Klubbene har vært positive til å ta på seg arrangement og det var terminfestet 12 renn i Nord-
Trøndelag inkl. KM stafett og Midtnorsk mesterskap. Det har vært flotte snøforhold etter jul. Det var 
kun rennet i Meråker som ble avlyst pga snømangel. Har arrangert to Trøndercuprenn, og tre av 
rennene var Youngstar-uttak i regi av NTSSK denne sesongen. Styret er tilfreds med utviklingen. Det 
er også grunn til å framheve kveldsrennene i Steinkjer og Stiklestad med god deltakelse. 

 
STED DATO ANTALL 

PÅMELDTE 
ØVELSER 

Meråker 4.12.2011 Avlyst Sprint, TC 

Frol 18.12.2011 275 Normal, TC/YS 

Stiklestad 21.01.2012 340 Normal, MNM TC/YS 

Stiklestad 22.01.2012 295 Sprint, MNM YS 

Vinne 29.01.2012 36 Eget opplegg   

Steinkjer 04.02.2012 117 Fellesstart KM 

Steinkjer 05.02.2012 144 Sprint KM 

Snåsa 03.03.2012 110 Normal     

Snåsa 04.03.2012 144  Stafett KM            

Steinkjer 07.03.2012 68 Sprint, kveldsrenn 

Stiklestad 14.03.2012 88 Normal, kveldsrenn 

Frol 25.03.2012 80 Sprint/fellesstart 

Totalt  1697  

 
Det reelle deltakerantallet var 1429. Dette gir et frafall etter påmelding på 7,88 %.  
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Oversikt over gjennomsnittlig antall påmeldte pr. renn, pr. sesong. 
 
Vi har en liten nedgang i antall deltakere pr. renn siste sesong. Det var blant annet få deltakere i 
junior- og seniorklassene under KM på Steinkjer og på Midtnorsk Mesterskap på Stiklestad som ble 
arrangert i en periode med svært tett konkurranseprogram i tilknytning til Norges Cup/DnB-cup for 
disse utøverne.  Videre ble det arrangert flere kveldsrenn istedenfor lørdags- eller søndagsrenn denne 
sesongen, nettopp for å tilpasse oss den nasjonale terminlista.  Deltakelsen på kveldsrenna er normalt 
mindre enn på renn som avvikles på dagtid i helgene. I tillegg ble første rennet i Meråker avlyst på 
grunn av snømangel. Dette rennet har de siste årene hatt opptil 300 deltakere. 
 

 
REKRUTTERING OG LISENSER 
Utvikling i antall lisensbetalere i NTSSK for perioden 2007-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Klubben har en lisensbetaler i 2011/2012 som har betalt engangslisens for hvert enkelt renn. 

Klubb 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Diff. 
Siste 

sesong 

Botnan     0 0 

Leksdal 0 0 0 0 0 0 

Helgådal 0 0 0 0 0 0 

Frol 16 12 13 15 9 -6 

Inderøy 5 9 8 8 11 +3 

Kvam 2 6 4 0 0 0 

Meråker 18 12 12 12 15 +3 

Snåsa 16 10 13 12 12 +1 

Steinkjer 19 26 24 27 31 +4 

Stiklestad 26 19 23 20 20 0 

Vinne 0 1 0 7 7 0 

Foldereid 1 1 0 0 0 0 

Hållingen 0 0 0 0 0 0 

Spillum   0 0 0 0 

Skatval 3 2 4 5 13 +8 

Lierne
1)

     1 +1 

Leksvik     0 0 

Sum 106 98 101 106 119 +13 
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Den positive utviklinga i antall lisensbetalere fortsetter. Det har således vært en økning på 13 % fra 
foregående år, og fra 2010 har økningen vært på 18,8 %. Vi er dermed godt innenfor målsettingen om 
15 % som Forbundet har lagt i Langtidsplanen for perioden 2010-2014. Også idrettsregistreinga har 
en positiv utvikling. I mars var det registrert ca 170 aktive utøvere.  På Høstmøtet kom det fram at alle 
klubbene som var representert (åtte) hadde gjennomført en eller flere skiskytterskoler. Dette er fortsatt 
trolig det viktigste rekrutteringstiltaket og det bør derfor satses ytterligere på dette, spesielt i klubber 
med liten aktivitet.  I samarbeid med ressurspersoner fra andre klubber bør kretsen tilby sin hjelp for å 
gjennomføre skiskytterskoler i disse klubbene.  
 
Det er fortsatt betydelig frafall blant utøvere ved overgangen fra 14/15 til 15/16-årsalder samt etter 
videregående skole.  Dette gjør at vi i dag har relativt få utøvere i eldre junior/senior.  Et godt sportslig 
og sosialt tilbud for den eldste gruppa er viktig for å motvirke dette. For å få til dette er vi avhengige av 
økte tildelinger fra Forbundet og/eller økte sponsorinntekter. For løpere i overgangen 14-15 til 15-16 
har frafallet prosentvis vært større blant gutter enn blant jenter. Styret har blant annet drøftet om 
løypelengdene (på normaldistansen) kan være en medvirkende årsak til at så mange gutter faller fra i 
denne aldersgruppa. Løypelengdene blir bortimot doblet for guttene fra de er 14 til de er 15 år og med 
store forskjeller i fysisk styrke kan dette gi uheldige utslag. Det bør også vurderes om man i større 
grad kan overføre noe av lærdommen/tiltakene fra jentesatsinga til guttene med fokus på det sosiale.  
 
Kretsen har fått to nye medlemsklubber siste sesong; Leksvik IL og Botnan IL. Vi ønsker disse 
velkommen. Fjorårets nykommer – Lierne IL – har hatt en flying start med sin ene lisensutøver som 
blant annet ble Kretsmester og tok medalje under Hovedlandsløpet i Os. I de øvrige klubbene i 
Namdalsregionen mangler p.t. de nødvendige lokale ildsjelene som kan drive fram aktivitet. Det 
samme gjelder til dels Leksdal og Helgådal IL.  

 
REISEOPPLEGG TIL HL, NC OG NM SESONGEN 2011/2012 
 
Arbeidet med å skaffe reise og overnatting til Hovedlandsrennet (HL), Norges Cup (Statkraft jr. cup og 
DNB cup) og Norgesmesterskap (NM) startet da terminlista ble offentlig gjort under Ledermøte i 
Orkdal mai 2011. 
 
Kretsen har gitt tilbud om felles reise til alle utøvere og støtteapparat. Kretsen fornyet avtalen med 
Meråker Videregående skole og dette gir elever fra andre kanter av landet fortsatt mulighet til å reise 
sammen med kretsen. Det har vært benyttet buss til samtlige turer denne sesongen.  
 
Norges Cup renn (DNB Cup/Statkraft-jr.cup) og junior NM:  
Kretsen har også ordnet med og gitt tilbud om overnatting til utøvere og støtteapparat ved alle 
Statkraft jr. cup og DNB cup -renn, junior NM og HL. Det har vært overnatting på hotell, og i hytter med 
unntak av NC rennene i Orkdal og Trondheim der vi ikke hadde noe felles opplegg. 
 
Hovedlandsrennet: 
Størst oppslutning om fellesopplegget hadde vi på HL på OS der over 90 personer benyttet seg av 
overnattingsopplegget. Overnattingen ble dessverre spredd rundt på flere steder da vi ikke klarte å 
skaffe flere enn 54 plasser på Hummelfjell. I tillegg ble det ordnet med felles middag en kveld, og 
nesten alle deltok på Banketten lørdagskveld. På grunn av kort reiseavstand til Os hadde vi ikke noe 
reiseopplegg dit. 

 
Administrativ leder:  
De fleste klubbene har stilt med administrativ leder til ett eller flere av de nasjonale rennene 

 

Sportslig leder: 

Meråker og Steinkjer videregående har stilt med sportslig leder på Norges Cup. 
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Oversikt:  

Renn Sted Overnatting Transport Adm. leder Annet 

HL  Os Hotell/camping/Hytter  ----------- Inderøy IL   

Statkraft 
jr.cup 1 DNB 
cup 2 

Lygna Hotell, Gjøvik Buss Steinkjer Skiklubb   

Statkraft 
jr.cup 2 DNB 
cup 3 

Simostranda Hotell, Drammen Buss Stiklestad Il/Snåsa SSL   

Statkraft 
jr.cup 3 DNB 
cup 4 

Lillehammer Hotell, Lillehammer Buss Meråker SSK   

Statkraft 
jr.cup 4 DNB 
cup 5 

Orkdal  -----------  -----------  -----------   

NM Jr 
Statkraft 
jr.cup 5/DNB 
cup 6 

Markane Strynsvatn camping Buss Snåsa SSL   

Statkraft 
jr.cup 6 
Finale/ DNB 
cup 7 NM 
Senior 

Trondheim  -----------  -----------  -----------   

 
REPRESENTASJON 
 

 Ledersamling i Norges Skiskytterforbund, Orkdal – leder og sekretær 

 Møte med Meråker VGS – leder og nestleder/sportslig leder 

 Dialogmøte m/Nord-Trøndelag Idrettskrets – leder og kretsutvikler 

 NM Rulleskiskyting, Meråker – leder 

 Dialogmøte mellom Grong VGS og idrettslaga i Namdalen, samt særkretser, Grong – nestleder 

 Lederrådet i Nord-Trøndelag Idrettskrets, Steinkjer – leder 

 Informasjonsmøte mellom Team Statskraft Trondheim, Kraftsenter Trøndelag og regionale 
kretsledere - leder 
 
 

ØKONOMI 

 
I samsvar med lovnormen har både regnskapsfører og leder disposisjonsrett (i fellesskap) til kretsens 
konto i SpareBank1 Midt-Norge., Nytt av året er at Forbundet vil at særkretsene selv skal ha styringen 
over tildelte krets- og regionmidler, samt jenteutviklingsmidler. 2/3 av midlene for den aktuelle 
sesongen utbetales normalt i august, mens den siste 1/3 utbetales i april etter at rapporten for 
gjeldende Utviklingsavtale mellom kretsen og Forbundet er rapportert og godkjent. Det nye styret følte 
seg av ulike årsaker dårlig forberedt til å takle dette, og valgte derfor å følge den gamle prosedyren 
med å fakturere Forbundet for midlene etter forbruk ut regnskapsåret 2011. Fra og med budsjettåret 
2012 følges den nye prosedyren. Som en konsekvens av dette har nå kretsen det formelle 
arbeidsgiveransvaret for personer som mottar lønn/honorar fra kretsen, med de rettigheter og plikter 
dette medfører. Ansvaret har tidligere ligget hos Forbundet og kretsstyret har «sluppet» å forholde seg 
til slike formaliteter.    
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Styret i NTSSK vurderer økonomien i kretsen som sunn, og likviditeten har vært god gjennom hele 
året. Hovedinntektskildene er som tidligere NSSF, Nord-Trøndelag Idrettskrets, klubbkontingenter og 
sponsormidler fra NTE. I tillegg fikk kretsen i 2011 refundert merverdiavgift i størrelsesorden kr 
20.000,-.  Nord-Trøndelag Skiskytterkrets har dessuten de siste tre sesongene hatt sponsoravtale 
med NTE på 50 000 i året. Sponsormidlene har i all hovedsak vært brukt til sportslige tiltak i junior- og 
seniorgruppa. Avtalen varer fram til 1.5.2012. Styret forhandler i skrivende stund om en ny avtale, og 
har godt håp om at denne avtalen vil bli underskrevet om kort tid.   
 
Utgiftsiden omfattes i hovedsak av aktiviteter i regi av sportslig utvalg. Også i år har det til dels vært 
krevende å få inn utestående krav fra utøvere og deres foreldre/støtteapparat som har deltatt på 
reiser/opphold i tilknytning til nasjonale konkurranser. Dette skyldes nok at alle fakturaer er sendt på e-
post til utøverne og at ikke alle utøvere har vært like flinke til å videresende disse til sine «sponsorer» 
(les: foreldre).  F.o.m. sesongen 2012/2013 vil kretsen sende fakturaene til foreldrene og ikke til 
utøverne.  
 
For øvrig vises til regnskap og revisjonsberetning.  

 
 
UTDANNING/KURS  
 
Fokus i 2011/2012 har vært å se på mulighetene for å få opp skiskytteraktiviteten i Namdalen. Det har 
vist seg noe vanskelig, både å finne ressurspersoner til å dra lasset fra kretsen sin side og å få 
klubbene til å bite på det vi måtte ha av tilbud. Den nye klubben, Botnan IL har imidlertid bedt om 
bistand til å planlegge ny stadion i forbindelse med utvidelse/fornying av lysløypeanlegget. 
Planlegginga vil starte i løpet av våren. 
. 
 
Kursvirksomhet 2011/2012 
 

 Gjennomført T2 kurs i samarbeid med STSSK. En deltaker fra NTSSK fullførte. 

 To personer gjennomførte Forbundets T3 kurs 

 Videreutviklingskurs T1 gjennomført med ca 15 deltakere. 

 Fra NTSSK vil en person delta på Forbundets T4 kurset som starter i april 

 En representant fra NTSSK har gjennomført TD 2 kurs i Forbundsregi. 

 Kretsutvikler har deltatt på kretsutviklersamling i Forbundet. 
 

I samarbeid med Nord-Trøndelag Skikrets og Vinne Idrettslag arrangerte kretsen tidtakerkurs 

28.november 2011. Det var 11 deltakere. Hans Lund fra EMIT var kursleder og Vinne Skilag var 

teknisk arrangør. 

 

NTSSK inviterte i samarbeid med Stiklestad IL skigruppe til «Spis smart» foredrag i Blommen 

skisenter 22. mars 2012. Representant fra Sunn Jenteidrett, Hanne Bjugan, holdt foredrag om 

kosthold og restitusjon for unge idrettsutøvere, både gutter og jenter. Foredraget var først og fremst 

rettet mot utøvere fra 13 år og eldre. Ca 50 utøvere og foreldre fra hele kretsen deltok på foredraget 

 

JENTEPROSJEKT 
 

Jentesamling:  

Det ble arrangert jentesamling for skiskytterjenter i alderen 13 og 14 år (98/99) på Steinkjer 23. og 24. 

september 2011. 

Det deltok 17 jenter på samlingen. Deltakerne representerte Snåsa, Stiklestad, Steinkjer og Skatval. 

Jenteansvarlig jobbet aktivt inn mot de klubbene som ikke hadde påmeldte, uten å lykkes i særlig stor 

grad. Samlingen ble arrangert av Steinkjer skiklubb Skiskyting i samarbeid med krets. Målet for 

samlingen var at jentene skulle bli godt kjent og ha det gøy sammen. På programmet sto skyteøkt, 

fjelltur med innlagte oppgaver og kåring av samlingens «mesterens mester». I tillegg ble det holdt et 
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foredrag om «fysisk aktivitet og kosthold til unge idrettsjenter» ved representant fra Sunn Jenteidrett. 

Trenere på samlingen var Elise J Sandvik, Karen Skogan, Hanne Molde og Kristine Ålmo. Samlingen 

ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltakerne, men at jentene også ønsket seg økter med 

mer intensitet neste år. 

 

Skytterkurs for mødre:  

Under jentesamlingen ble det arrangert skytterkurs for mødre på lørdag. Åtte mødre deltok. Her fikk 

deltagerne lære litt teori før de fikk prøve seg på skytebanen. Stor suksess og gode tilbakemeldinger 

på dette kurset.  Kursleder: Mariann Lyngsaunet. 

 

Samlinger for 15/16 år:  

Ut fra ønske om felles samlinger med guttene fra skiskytterjentene selv i alderen 15/16 år, ble det ikke 

arrangert egne jentesamlinger for denne aldersgruppen. I stedet ble jentemidler brukt til å dekke en 

del av eget opplegg for jentene på Young-star samlingene.  

 

 

For å kunne drive et best mulig arbeid mot å motivere jenter til å begynne/fortsette med skiskyting i 

NTSSK er jenteansvarlig avhengig av tilbakemeldinger og gode ideer rundt dette arbeidet. Sett bort fra 

tilbakemeldinger fra utøvere og foreldre på samlinger og andre tiltak, vet vi lite om effekten av tiltakene 

knyttet til jentesatsningen i NTSSK.  Vi vet at det i noen klubber er en forholdsvis stor jenteandel, 

mens det i andre klubber er få aktive jenter. Jenteansvarlig sendte derfor ut en mail til de 

jenteansvarlige i alle klubber i NTSSK i desember 2011 hvor flg tilbakemeldinger ble ønsket: 

 Antall aktive jenter i de ulike aldersgruppene 

 Utfordringer i deres klubb når det gjelder å få med flest mulig jenter lengst mulig i skiskyting. 

 Er det riktig satsing på NTSSK med de tiltakene som er iverksatt? Kom gjerne med andre 

forslag på tiltak/ satsningsområder. 

Kun en klubb ga tilbakemelding. Klubben ga utrykk for at det arbeidet som kretsen har lagt ned i 
forhold til jentesatsningen var positivt 
 
SPORTSLIG UTVALG 
 
Sportlig utvalg har hatt fire møter og behandlet 16 saker. SU har også hatt kontakt både på e-post og 
telefon. 
Tidlig på våren 2011 ble det gjennomført ett møte med junioransvarlige fra klubbene, hovedtrener for 
junior/seniorgruppa, kretsutvikler og leder i SU for planlegging av sportslig tilbud for junior/senior. 
Sportslig utvalg er godt i gang med planlegging av neste sesongs samlinger. 
 
 
Trenere:  

 13-14 år. Klubben som har arrangert samlingen stilte med trenere. 

 15-16 år. Per Arne Røstad, Ketil Lie, Jakob Skogan, Ketil Reistad. Samlingene har vært i 

samarbeid med Sør Trøndelag og Møre & Romsdal. Disse kretsene har også stilt med trenere. 

 Junior/senior: Per Ola Wæge, Odd Åge Toldnes, Pål Wærum, Kyrre Kvistad,  

Arild Sonflå, Hans Arild Wass, Ketil Reistad 
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Samlinger: 

Utøvergruppe Tid Sted Antall 
deltakere 

Anm 

Eldre junior/senior 
17. – 20. juni Sognefjellet 3 stk 

Felles med ski. 
Nordland invitert 

15.-22. august Torsby 3 stk Felles med Nordland 

Junior/senior 4.-5. juni Steinkjer og Blommen 18 stk  

16.juli. Steinkjer 8 stk  

30.juli. Meråker 12 stk  

11.-14. august Østersund 11 stk  

3.-4. september Meråker 16 stk  

8.-11.oktober Namdalseid/Steinkjer 8 stk Felles med skikretsen 

13.-16. november Østersund 18 stk  

15-16 år 17.-19. juni Trondheim 15 stk  

26.-28.august Meråker 21 stk  

16.-18. september Os 7 stk  

13-14 år 22.-23. oktober Stiklestad 40 stk  

Jenter 13-14 år 23.-24. september Steinkjer 17 stk  

 

I tillegg har utøvere fra kretsen i alderen 13-16 år deltatt på tre dagssamlinger i Trondheim i regi av 

Kjell Ove Oftedal, ”Ta pulsen på Trøndelag”. Sju utøvere deltok på åpen juniorsamling på Natrudstilen, 

17-19 år. 

 

RESULTATER 
 
Løpere fra NTSSK har en rekke gode plasseringer denne sesongen. Her følger en presentasjon av de 
beste prestasjonene: 

 
15-16 år: 

 Under hovedlandsrennet på Os var det en rekordstor delegasjon på hele 33 utøvere som også 
greide å hevde seg helt i toppen! 
Kasper Lie, Skatval SL – gull på normal og sølv på sprinten i G15 
Iver Anton Flatås Aune, Steinkjer SK – gull på sprinten i G16 
Peder Hojem, Stiklestad IL – bronse på sprinten i G16 
Paula Friedericke Hartmann, Lierne IL – sølv på sprinten i J16 
Kasper Lie, Magnus Tyldum, Iver Hennissen Hermann og Sverre Dahlen Aspenes gikk på Nord-
Trøndelags sølvlag i G15-klassen. 

 Young Star: Fem utøvere fra NTSSK deltok under Young Star finalen i Holmenkollen. 
Iver Anton Flatås Aune, Karl Magnus Øksnes, Jørgen Sundfær Stubbe, Peder Hojem og Sigrid 
Livik 
 

Junior:  

 Følgende løpere tok medalje under sommer NM i Meråker: 

Lotte Lie, Skaltval skilag – Bronse på jaktstart, K17 

Espen Sonflå, Meråker SSK – Bronse på sprint M18 

Trygve Kjøsnes Wækre, Steinkjer SK, Bronse på jaktstart, M17 
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 Følgende løpere fra NTSSK har tatt medalje i junior NM 2012: 
Lotte Lie, Skatval SL – gull både i sprint og normal, samt sølv i fellesstart i K17 
Espen Sonflå, Meråker SSK – gull i sprint i M18 
Trygve Kjøsnes Wekre,Steinkjer SK – bronse i sprint i M17 
Håkon Livik, Trygve Kjøsnes Wækre, Anders Trønsdal Lyngstad og Espen Sonflå tok gull på 
stafetten i klassen M17-18 år. 

 Norges Cupen. NSSF premierer de seks beste utøverne i hver klasse.  
Lotte Lie, Skatval SL endte på 2. Plass i K17 
Karen Ishol Skogan, Steinkjer SK endte på 6. Plass i K 20-21 
 

Internasjonale resultater: 
På damesiden har dette vært en svært god sesong. Elise Ringen har tatt et stort steg oppover og er nå 
blant de beste i Norge – og det betyr at hun er blant de beste i verden!.   

 Elise Ringen, Meråker ble totalt nr 26. i verdenscupen med 327 poeng. Hun startet i totalt 27 WC 
(+ 2 IBU cuper) og individuelt er det 10. plass som er det beste. I stafett var hun med og vant!  
Elise deltok også i VM i Ruhpolding hvor hun var med og tok bronse på stafetten for damene. 
Individuelt deltok hun i VM på sprinten (14. plass), jaktstarten (21. plass) og normalen (71. plass). 

 Ane Skrove Nossum, Stiklestad ble totalt nr 26. i IBU-cupen. Hun har startet i 7 IBU-cuper og 
beste plassering tok hun når hun vant normalen under finalen i Altenberg. I tillegg har hun startet i 
7 WC og der 34. plass ble stående som beste resultat.  

 Ada Ringen, Meråker ble totalt nr 42 i IBU-cupen. Hennes beste plassering var 8. plass. 
Håkon Livik, Meråker deltok under Ungdoms-OL i Innsbruck og tok 9. plass både på sprinten og 
på jaktstarten. På mixed-stafetten tok det norske laget sølv med Håkon på laget 
 

Senior NM i 2012 i Trondheim: 
Det var en mye bedre deltakelse under årets sen NM enn på svært mange år. På sprinten var det totalt 11 
startende fra Nord-Trøndelag. Mange var påmeldt også på normalen og planen var å stille med to lag, 
både på dame- og herresiden i stafetten. Dessverre ble mange etter hvert rammet av sykdom, så det ble 
stort frafall. Likevel stilte Nord-Trøndelag med ett stafettlag i begge klasser. Nord-Trøndelag tok en 
medalje under sen NM 2012 og den var det Ane Skrove Nossum som fikk rundt halsen. Det var på 
normaldistansen og valøren var bronse.  
 
 

ANLEGG 

Meråker 
 
20.juni åpnet det nyrenoverte rulleskianlegget ved Meråker videregående skole. Renoveringen kostet 
ca 5,5millioner kr. 
Følgende arbeid er utført: Skytebanen består av 30 nye Kurvinen selvanvisere med 
treningselektronikk, overbyggning og belysning. I tillegg har man utvidet løypenettet med 
breddeutvidelse og flere alternative løypelengder. 
 
Snåsa 
 
I høst startet skiskytterklubben på Snåsa med planer om en større renovering av skiskytterbanen. 
Arbeidet vil bestå i fornying av skytebanen og oppbygging av permanent standplass. Det er også 
planer om å asfaltere deler av standplassen og bygging av en asfaltstripe fra standplassen og fram på 
fylkesveien. På denne måten kan man benytte fylkesveien til rulleskiløping i kombinasjon med skyting. 
 

OPPSUMMERING 

Sportslig sett har sesongen 2011/2012 har vært en gylden sesong for Nord-Trøndelag skiskytterkrets.  

Løpere i ulike aldersgrupper og nivå fra kretsen har tatt rekordmange medaljer og topp-plasseringer 

både nasjonalt og internasjonalt. Styret vil gi honnør til alle som driver aktivt – på alle nivå - og til 

trenere, foreldre, kaffekokere, standpassjefer – kort sagt alle som står på for idretten i klubber og på 

kretsnivå. Vi håper og tror årets resultater gir inspirasjon i alle ledd til å stå på videre.   
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Samarbeidet med de to videregående skolene med tilbud innen skiskyting er fortsatt meget viktig for 

Nord-Trøndelag Skiskytterkrets. Et viktig fokus er blant annet god dialog når det gjelder planlegging av 

treningssamlinger og opplegg. For kretsen er trenerne på skolene et aktivum som helt sikkert kan 

utnyttes enda bedre i tillegg til at de stiller som sportslig ansvarlige på nasjonale renn.  

 
 
John Eriksson   Kirsti S. Stubbe                 Styrk Fjærtoft 
      ( sign)           (sign)                  (sign) 
 
 

 
 
 

Astrid Johansen       Tor Ove Hallem    Tove Toldnes 
         (sign)                (sign)                         (sign) 

 
 
 
 

Kari Mette Skrove   Ketil Reistad 
   (sign)                  (sign) 

 
 
 
 
 
 

Gunnar Nossum     Jan Petter Jermstad 
                               (Sign)                                      (Sign) 

 
 

 
Vedlegg:  
- Lisensoversikt 
- Regnskap for 2011 
- Revisjonsberetning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


