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1. STYRET, KOMITEER OG UTVALG 2016/2017 

På NTSSK sitt ting 03. mai 2016 ble følgende styre og komiteer valgt: 

Leder og webansvarlig Sidsel Trønsdal 

Nestleder/reiseansvarlig Gunnar Nossum (på valg 2017) 

Kasserer Nina Lareng (på valg 2017) 

Sekretær Trine Wohlen (på valg 2017) 

Styremedlem/sportslig leder Ketil Lie (på valg 2018) 

Styremedlem/terminlisteansvarlig Arne Grevskott (på valg 2018) 

1.varamedlem Jakob Skogan (valgt for 1 år, på valg 2017) 

2.varamedlem May Vekseth (gjenvalgt for 1 år, på valg 2017) 

Kretsutvikler Jakob Skogan endret fra vara til kretsutvikler høst 16 

Jenteansvarlig Elena Theres Lifjell (velges ikke) 

Anleggsutvikler Stein Funderud (velges ikke) 

Ungdomskontakt Vurdert at vi ikke behøver ungdomskontakt nå. 

Revisorer 
Snorre Løvstad, Vinne Skilag 

Pål Anders Dahl, Steinkjer skiklubb 

Valgkomite 
Odd Åge Toldnes, (på valg2017) 

Ståle Matberg, (på valg 2018) 

May Liss Eliassen Kvarme, (på valg 2019) 

Sportslig utvalg 
Ketil Lie, Elena Theres Lifjell, Per Arne Røstad og Pål 

Værum 

2. STYREMØTER 

Det er avholdt åtte styremøter i perioden med fire på Stiklestad Kulturhus og fire på Skatval 

som møtesteder. I tillegg har det vært utvekslet informasjon på telefon og e-post samt ved 

treffpunkter på renndager. 

Varamedlemmer har vært innkalt. Jentekontakt har vært invitert og har deltatt på fire 

styremøter. Møteprotokollene for åtte møter er lagt ut på kretsens hjemmeside. 

3. STYRETS AKTIVITETER, KRETSUTVIKLING, JENTETILTAK OG 

ANLEGGSUTVIKLING 

Samarbeidet i styret har fungert meget godt. Hver enkelt har hatt definerte oppgaver og 

arbeidsbelastningen har vært fordelt så godt det lar seg gjøre. Noen oppgaver vil likevel i 

perioder ta mye tid for enkeltpersoner i styret. Det har også vært et godt samarbeid med 

jentekontakt i perioden. På senhøsten 2016 fikk vi på plass ny kretsutvikler, noe som er viktig 

for utviklingsarbeidet i kretsen. Dette er vi veldig glade for. Jentekontakt og kretsutvikler har 

separate avtaler med NSSF. 

Kretsen har fortsatt en sunn og god økonomi.  
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Sportslig tilbud til utøverne, reiseopplegg, økonomi og ny organisering av administrativt og 

sportslig opplegg ved NC, NM og HL er noen av de viktigste sakene som har vært oppe til 

diskusjon. Det er fortsatt avtale mellom krets, Meråker videregående skole og Steinkjer 

videregående skole for oppfølging av utøvere under NC og NM. Samarbeidet mellom krets 

og skole fungerer meget godt. MVGS og SVGS stiller med trener på NM/NC, mens 

organisering av det sportslige ansvaret nå er fordelt til klubbene sammen med det 

administrative ansvaret.  

3.1. Organisering av det sportslige tilbudet  

Sportslig utvalg har hatt jevnlig møter gjennom hele sesongen. De fleste har foregått via 

skype (anbefales i en travel hverdag). SU har jobbet med planlegging og gjennomføring av 

samlinger. 

3.2. Terminliste 

 Terminlistearbeidet ble påbegynt på tinget til NSSF og et høringsforslag ble ferdigstilt på et 

felles møte med Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 5.juli. 

Det er vel en oppfatning av at arrangement med Trønder Cup- eller Young Star-status er mer 

attraktive både å arrangere og å delta på, men fordeling av disse arrangementene ble gjort 

relativt broderlig: 

 

Krets 
Young 

Star 
Trønder 

Cup 

NT 3 3 

ST 1 4 

MR 2 0 

Sum 6 7 

 

Terminlista ble endelig vedtatt på høstmøtet på Steinkjer 29. oktober. 

Klubbene ble videre oppfordret til å supplere med kveldsrenn og enklere kretsrenn, og både 

Snåsa, Vinne og Frol melde interesse for dette. Snåsa arrangerte en frisk nyttårssprint mens 

både Vinne og Frol dessverre måtte kaste inn håndkleet pga at snøen regnet bort. 

Vi har fått tilbakemeldinger på at vi gjerne skulle ha hatt flere lokale løp i Nord-Trøndelag for 

å gi spesielt rekruttene et bedre tilbud. Det må vi ta med oss inn i arbeidet med neste års 

terminliste. 

Det ble holdt TD-kurs/møte i Blommen den 14. november 2016. 12 stykker deltok. 
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3.3. Arrangementer 

Høstmøtet 

Høstmøtet ble arrangert i forbindelse med idrettskretsens arrangement Nordtrønderidrettens 

møteplass og Tverridrettslig samling for aldersbestemte årsklasser. Denne gangen ble vårt 

høstmøte lagt i forkant av fellesforumet for alle, der Marit Breivik hadde et inspirerende 

foredrag om ungdomsidrett og mestringsfokus. Tradisjonen tro orienterte kretsen om 

opplegget for vintersesongen med reiseopplegg til NC, terminliste for NT, referat og 

oppsummering fra sportslig utvalg, kriterier for stafettuttak til HL og NM i tillegg til info fra 

kretsen om egen «nullerklubb». 

 

Renn og deltakelse 

Klubbene i kretsen har vært positive til å ta på seg arrangement. To kveldsrenn har blitt 

avlyst, begge på grunn av snøforholdene. 

Denne sesongen har det vært arrangert litt færre renn, men gjennomsnittlig antall deltagere 

har økt. Dette har nok blant annet sammenheng med at de planlagte kveldsrennene ble 

avlyst, ettersom det ofte er litt lavere deltagelse på kveldsrennene. 

Tre nord-trøndelagsklubber; Steinkjer, Skatval og Inderøy arrangerte trøndercup denne 

sesongen, i tillegg var førjulssprinten i Meråker første YS-uttaksrenn. 

Steinkjer skiklubb arrangerte Norgescup 17.-19. februar under meget krevende vær- og 

føreforhold. Meråker skiskytterklubb arrangerte Hovedlandsrenn helga 24.-25. februar.  

KM i stafett ble arrangert av Frol IL. Dette var felles KM for Nord- og Sør-Trøndelag. 

Dessverre var det veldig lite deltagelse fra Sør-Trøndelag, bare 10 lag stilte til start. Til 

sammenligning deltok 41 nord-trønderske lag, i tillegg stilte 7 lag i miljøklassen.  
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STED DATO 
ANTALL 

PÅMELDTE 

ANTALL 

DELTAKERE 
ØVELSER 

Snåsa 1. jan 47 43 Sprint 

Meråker 4. jan 204 191 Sprint YS1 

Snåsa 14. jan 108 93 Normal KM 

Snåsa 15. jan 96 83 Sprint KM 

Vinne  19. jan AVLYST  Sprint Kveldsrenn 

Frol 26. jan  AVLYST   Sprint Kveldsrenn 

Steinkjer 4. feb 196 169 Normal TC3 

Skatval, Selbuskogen 18. mars 178 162 Fellesstart TC5 

Frol 19. mars 

NT: 115 

Miljø: 14 

ST: 18 

NT: 113 

Miljø: 14 

ST: 18 

Stafett KM- felles med 

STSSK 

Inderøy 25. mars 180 171 Fellesstart TC6 

Totalt   1138 1039   
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3.4. Lisensbetalere 

I innværende sesong har antallet lisensutøvere i NTSSK blitt redusert med 12 fra forrige 

sesong. Nå er tallet 109. Alle aktive klubber har hatt tilbakegang på antall lisensbetalere. 

Utvikling i antall lisensbetalere i NTSSK for perioden 2009-2016 

Note: Kvam og Botnan er ikke medlem i NTSSK lenger.  

 

 

 

 

 

 

 

Klubb 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16  16/17 Diff. 

Siste 

sesong 

Botnan 0 0 0 0 0 0 0 0  

Leksdal 0 0 0 0 0 0 0 0  

Helgådal 0 0 0 0 0 0 0 0  

Frol 13 15 9 8 8 9 10 9 -1 

Inderøy 8 8 11 10 9 5 6 3 -3 

Kvam 4 0 0 0 0 0 0 0  

Meråker 12 12 15 19 17 17 19 18 -1 

Snåsa 13 12 12 7 4 8 7 7   

Steinkjer 24 27 31 36 32 26 25 24 -1   

Stiklestad 23 20 20 22 23 23 19 17 -2 

Vinne 0 7 7 13 14 12 12 10 -2 

Foldereid 0 0 0 0 0 0 0 0  

Hållingen 0 0 0 0 0 0 0 0  

Spillum 0 0 0 0 0 0 0 0  

Skatval 4 5 13 11 12 22 21 20 -1 

Lierne 0 0 1 0 1 1 2 1 -1 

Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0  

Sum 101 106 119 127 120 123 121 109 -12 
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3.5. Kretsutvikling, jentetiltak og anleggsutvikling  

Kretsutvikling: 

På senhøsten fikk vi på plass en ny kretsutvikler etter at denne rollen har stått ubesatt en 

periode.  

 

Skiskytterskoler 

Innmeldte skiskytterskoler for NTSSK sesongen 2016/17: 

Stiklestad IL  8 deltagere 

Steinkjer skiklubb 14 deltagere 

Frol IL   4 deltager

Snåsa skiskytterlag 6 deltagere 

Inderøy IL  6 deltagere 

Vinne skilag  14 deltagere 

Skatval skilag  ? deltagere 

 

Jentetiltak: 

Steinkjer Skiklubb: 
Antall jenter på treninger og konkurranser: 17 
10-12 år: 4 stk 
13-14 år: 2 stk 
15-16 år: 2 stk 
Junior: 9 stk (noen av juniorjentene borte fra konkurranser denne sesongen pga 
skader/sykdom). 
 
Jentene trener sammen med guttene på samme alder. 
J/G 10-12 er ei gruppe med ei trening i uka. 
J/G 13-14 trener alene en gang i uka, det samme med J/G 15-16. J/G13-16 trener samtidig 
en annen dag i uka. 
De fleste juniorene går på Steinkjer Videregående Skiskyting, og er med i Team Innherred. 
De har få treninger i regi av kun klubben, men også da trener guttene og jentene stort sett 
sammen. 
 
Klubben pleier å ha kveldsmat gruppevis etter treningene med jevne mellomrom, men 
ingenting sosialt for kun jentene. 
Noen samlinger ila sesongen (barmark/snø), også dette sammen med guttene. 
 
Hovedansvarlig trener på gruppen 10-12 er dame. 
Hjelpetrener 13-14 siste halvdel av sesongen er dame. 
Hovedtrener 15-16 år er dame. 
Det er også en kvinnelig trener på Videregående/Team Innherred (samme person i begge 
funksjonene). 
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Inderøy IL  
Har to jenter på 13 og 14 år. I nybegynner er det to jenter på 10 år. Menn er trenere. Har et 
ønske om mer samarbeid med naboklubbene der det kan kjøres flere felles treninger.  
 
Frol IL 
Har hatt samarbeid med Vinne i år. Sammen med Vinne har det vært fire jenter. Klubben har 
hatt fellestreninger tirsdager og torsdager. De har vært med på Young Star-samlingene i 
Midt-Norge. Mannlig trener gjennom hele sesongen.  
 
Jentesamling  
Det har ikke vært noen samlinger for kun jenter denne sesongen i regi av kretsen. Men det er 
jobbet med å få opp en egen helg hvert år der det skal arrangeres jentesamling. Dette er noe 
styret har jobbet med for å få inn på årshjulet.  
 

 

Anleggsutvikling: 

Anlegg 

Prosjektet med innføring av «Norsk C-lisens» på alle større anlegg i Norge blir noe utsatt. 

Det forventes at prosjektet blir avsluttet i løpet av 2017. I Nord-Trøndelag er det søkt om 

lisens på følgende anlegg; Bjørgan, Steinkjer, Inderøy, Storlidalen, Meråker Arena og Grova. 

Alle anleggene er inspisert, men sluttarbeidet fra forbundets side gjenstår. 

I Nord-Trøndelag pågår for tiden et stort anleggsarbeid i Blommen i Verdal. Undertegnede 

var innom anlegget den 28. mars. Den dagen var det stor virksomhet på anlegget. To 

kulverter er på plass og det pågikk gravearbeid i løypenettet. Skytebanen som delvis skal 

sprenges inn i fjell var ferdig boret og klar for utsprengning.  

Av de andre anleggene som nylig åpnet (Inderøy og Bjørgan) har man i løpet av de to siste 

årene fått på plass anlegg for snøproduksjon. I forbindelse med C-lisensinspeksjonen i 

Bjørgan ble den videre utbyggingen av anlegget diskutert. 

Som nevnt i en tidligere årsmelding ble det for to år siden foretatt en befaring for bygging av 

et ski- og skiskytteranlegg i Skorovatn, men her har man ikke kommet lengre. Undertegnede 

har også vært på en befaring på Frosta. Her planlegges et anlegg med et lite antall skiver.   

Med noen unntak kan man konkludere med at lagene i kretsen er godt forspent med gode 

anlegg. Skiskytterne på Skatval bruker til dels Selbuskogen som treningssted når anlegget 

på hjemmebane ikke kan benyttes. Det nevnes samtidig at Skatval nylig arrangerte kretsrenn 

på anlegget i Selbu. (Stein Funderud, anleggsutvikling) 
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3.6. Sportslig utvalg - samlinger 

Aktivitet/samlinger for utøvere i aldersgruppen 13-14 år: 

I år kutta vi ut sonebegrepet og utfordret en klubb i “nord” og en annen i “sør” til å arrangere 

samlinger som var åpen for hele kretsen.  Steinkjer arrangerte samling med 14 deltagere 

som ble den eneste for denne årsgruppa.  

Aktivitet/samlinger for utøvere i aldersgruppen 15-16 år: 

I samarbeid med Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag krets er det gjennomført tre regionale 

YS-samlinger. Ei samling i Møre og Romsdal, ei i Sør-Trøndelag og ei samling ble 

gjennomført i Nord-Trøndelag. Skatval Skilag stod som arrangør for samlingen til kretsen. 

Geir Aspenes hadde hovedansvar for sportslig opplegg sammen med to seniorløpere 

(Lillevold/Lie) og flere gode hjelpere fra egen klubb. 

Tverridrettslig aktivitetshelg: 

I forbindelse med «Idrettens møteplass» ble det arrangert en tverridrettslig aktivitetshelg for 

utøvere i aldersgruppen 13-16 år. Dette i samarbeid mellom skiskytterkretsen, skikretsen, 

friidrettskretsen, idrettskretsen og Steinkjer vgs. Samlingen startet fredag kveld og ble 

avsluttet søndag. Marta Skrove Nossum og Erlend Brønstad deltok som trenere. 

Aktivitet/samlinger for junior/senior: 

I år har vi ikke hatt et eget kretslag etter at Kari Eie-teamet ble oppløst på våren. Siden alt for 

mange av de eldste også valgte å gi seg etter endt sesong ble grunnlaget for en egen 

gruppe borte. Som en konsekvens av dette utvidet vi en av Vålådalsamlingene med to dager 

for 19 år++ samt arrangerte en egen samling på Oppdal etter DNB rennet i desember for de 

aller eldste. 

I tillegg til samlingene i regi av kretsen, har Team Innherred arrangert tre åpne samlinger. 

Steinkjer vgs. og Meråker vgs. hatt tre samlinger hver i løpet av høsten. 

Norgescup 

De siste årene har henholdsvis Meråker og Steinkjer vgs vært representert med sportslig 

leder på NC. Skolene ønsket i år å ha en friere rolle for å kunne følge opp løperne tettere. 

Klubbene i kretsen har derfor fra i år hatt hovedansvaret og SU har derfor utarbeidet maler 

/retningslinjer for gjennomføringen av NC. 
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Samlingsoversikt: 

Utøvergruppe Tid Sted Antall 

deltakere, 

(trenere)  

Anmerkning 

 11.-13. desember Oppdal 12 +(1) Samling for 19+  

12.-14. november Vålådalen 28 +(2)  Snøsamling  

8. - 11. oktober Vålådalen 16 + (3)  

Junior/ Senior 

11.okt - 13. oktober Meråker 9 + (1) 

For 19+ 

Opprinnelig planlagt i 

Våladalen men ble flyttet 

pga utlegging av 

kunstsnø! 

 

For 19+ 

15-16 år 

 

21. - 23. okt Selbuskogen 38 (3-4) 

Arrangør Skatval Skilag 

på vegne av kretsen 

1-3 juli Oppdal   

Arrangør Sør-Trøndelag 

krets (YS), flyttet fra 

Trondheim 

16-18 september Molde/Skaret   

Arrangør Møre og 

Romsdal krets 

Tverridrettslig aktivitetshelg 5.-7. september Steinkjer Campus ?  

13-14 r 

1.oktober  

Steinkjer 14 

Steinkjer 

Skiskytterklubb 
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3.7. Reiseopplegg til HL, NC og NM 

Arbeidet med reise og overnatting til Hovedlandsrennet (HL), Norges Cup (Statkraft jr. cup 

og DNB cup) og Norgesmesterskap (NM) startet da terminlista ble offentliggjort våren 2016.  

Kretsen har ordnet med og gitt tilbud om reise og 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 hytter. I den grad det har vært mulig har vi overnattet 

på andre måter enn hotell. Dette fungerer bra og kretsen synes det er viktig å kunne tilby et 

opplegg som ikke blir for kostbart for den enkelte (og sponsorene … ).  

Årets opplegg er endret ettersom vi bare har hatt en lagleder under hvert arrangement som 

både skal ivareta det administrative og det sportslige. Både Meråker og Steinkjer 

videregående skole hadde med lærere på alle NC’ene denne sesongen, men de ønsket selv 

ikke å ha det sportslige ansvaret på vegne av kretsen. Skolene ønsket heller å fokusere på 

skolenes elever. Tror ikke det ble noe dårligere opplegg for utøverne etter denne endringen.  

Det har vært benyttet buss til to av NC rennene denne sesongen. Som forrige år ble det 

bestemt å benytte busser fra Sende, noe vi var meget godt fornøyd med!  

Hovedlandsrennet: 

Hovedlandsrennet var i år i Meråker og ettersom det kun var en familie som ønsket å 

overnatte i «vår» regi ble det avlyst. Ettersom Skatval hadde mange utøvere fikk de 

laglederansvaret.  

Lagleder: 

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

Ettersom vi i år har kun en lagleder har det satt større krav til at flere av foreldrene hjelper til 

og bidrar i ulike støttefunksjoner. Det har fungert bra og folk er veldig flinke til å hjelpe til – 

tusen takk til de som har bidratt! 
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Oversikt: 

Renn  Sted Overnatting Transport Lagleder 

HL (24-26/2) Meråker Ordnet selv Privat Skatval 

DNB cup 1 (26-27/11) Geilo Hytter Privat  

DNB cup 2 (10-11/12) Oppdal Hytter Privat NTSSK 

Statkraft jr.cup 1 DNB cup 3 

(7-8/1) 
Ål Ål folkehøgskole Buss NTSSK 

Statkraft jr.cup 2/ /NM jr. / 

DNB cup 4 (27-29/1) 
Holmenkollen 

Haraldsheimen 

(Vandrerhjem) 
Buss Stiklestad 

Statkraft jr.cup. 3 DNB cup 

5 (18-19/2) 
Steinkjer Privat Privat Vinne 

Statkraft jr.cup 4 DNB cup 6 

(10-12-3) 

Os  

(i Østerdalen) 
Hotell på Røros Liten buss Steinkjer 

Statkraft jr.cup 5  

DNB cup 7 Sr. NM 
Mo i Rana Hotell Privat Skatval 

 

 

3.8. Representasjon 

NTSSK ved nestleder deltok på forbundsting i Stavanger i mai 2016. Hovedtema for 

konferansen var presentasjon av ny landslagsmodell, digitalt medlemsregister og ny 

idrettsregistrering samt andre ting NSSF ville formidle. NTSSK var også representert ved 

leder på kretsledermøte på Lillehammer i forbindelse med sesongåpning på Natrudstilen. 

NTSSK har deltatt i flere møter med idrettskretsen i forbindelse med søknad om økonomisk 

bidrag fra idrettskrets, tverridrettslig samling, Grønn plakat og eventuell sammenslåing av 

Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets. 

 

4. ØKONOMI 

Kretsens inntekter består av:  
- Kretskontingent  

- Tilskudd fra Nord-Trøndelag Idrettskrets  

- Kretsutviklingsmidler fra NSSF  

- Jentemidler fra NSSF  
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Kostnadene består av: 
- Samlinger 

- Kretslaget (første halvår 2016, lønn til trener)  

- Utlegg og godtgjørelse til trenere på krets- og regionale samlinger  

- Utlegg og godtgjørelse til ledere på nasjonale arrangement  

- Driftsutgifter som møtekostnader og diverse andre administrative kostnader.  
 
Det fremlagte regnskapet gjelder for regnskapsåret 2016. Regnskapet viser et overskudd på 

kr 64.377,- 

 

5. SPORTSLIGE RESULTATER 

Løpere fra NTSSK kan vise til mange gode sportslige resultat sesongen 2016-2017 både i 

norgescup og NM. Vi har også hatt nordtrønderske juniorutøvere som har representert Norge 

internasjonalt. Marit Ishol Skogan ble tatt ut til junior-VM i Brezno-Osrblie i Slovakia og 

Sverre Dahlen Aspenes ble tatt ut til junior EM i Nove Mesto i Tsjekkia. 

Vi tar her med en oversikt over de beste prestasjonene, men ønsker samtidig å gi en honnør 

til alle som driver med skiskyting, som konkurrerer nasjonalt og har intensjoner om å 

konkurrere internasjonalt. Stå på videre – både i bredde og topp!  

Under det midtnorske mesterskapet i Molde fikk Nord-Trøndelag med seg 5 gull på sprinten 

og 3 gull på normalen (det er totalt 18 landsdelsvinnere i hver øvelse). 

15-16 år: 

Under hovedlandsrennet i Meråker deltok 23 utøvere fra Nord-Trøndelag av totalt 324 

løpere. Mari Kilskar Grevskott, Frol, fikk en flott bronsemedalje på sprinten og en 13. plass 

på normaldistansen. Einar Hedegart, Inderøy, tok en 10. plass på sprinten. 

Young Star: Fire utøvere fra NTSSK deltok under Young Star-finalen i Holmenkollen: Mari 

Kilskar Grevskott fra Frol IL, Marius Møller fra Steinkjer Skiklubb og Jonas Linset og Mats 

Maalø fra Skatval Skilag.  

Junior/senior:  

20 gutter (derav tre seniorer) og 15 jenter (derav tre seniorer) har deltatt på en eller flere 

nasjonale eller internasjonale konkurranser denne sesongen. Flere har oppnådd svært gode 

resultater.  

Nasjonale resultater: 

Følgende løpere fra NTSSK har tatt individuell medalje i junior NM 2017: 

 Marit Ishol Skogan, Steinkjer Skiklubb, 3. plass normal (K19) 

 Simen Eliassen Kvarme, Steinkjer Skiklubb, 3. plass sprint rulleski (M17) 

 Simen Eliassen Kvarme, Steinkjer Skiklubb, 3. plass normal (M17) 
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Norges Cup, NSSF premierer de seks beste utøverne i hver klasse (diplom og 

pengepremie).  

 Marit Ishol Skogan, Steinkjer Skiklubb; 3. plass (K19) 

 Sverre Dahlen Aspenes, Skatval Skilag; 3. plass (M20-21) 

 Lotte Lie, Skatval Skilag, 6. plass (kvinner senior) 

Internasjonale resultater: 

Junior-VM i Brezno-Osrblie: 

 Marit Ishol Skogan, Steinkjer Skiklubb: 2. plass i stafett ungdom kvinner 
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6. Vedlegg til årsberetninga:  

- Regnskap for 2016 

- Budsjett 2017 

- Revisjonsberetning 

 

 

 

 

 Nina Lareng Trine Wohlen  Sidsel Trønsdal 

 (sign) (sign)  (sign) 

 

 

 

 Gunnar Nossum Arne Grevskott Ketil Lie 

 (sign)  (sign)  (sign) 

 

 

 

 Elena Lifjell Stein Funderud    

 (sign) (sign)  


