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Styrets sammensetning  
 

Leder:     Knut Sand   Byåsen Skiskytterlag 

Nestleder:    Laila Singstad   Trondhjems Skiskyttere 

Styremedlem og kasserer: Siri Garli   Sokna IL 

Styremedlem og sekretær:  Marit Kjøsnes Renå  Øverbygda IL 

Styremedlem og sportslig leder: Kjetil Værnes   Rennebu IL 

Varamedlem 1:    Christin G. Gjønnes  Oppdal IL 

Varamedlem 2:   Morten Slupphaug  Orkdal IL 

  

Arrangementsutvalg:  Laila Singstad (leder) Trondhjems skiskyttere 

     Marit Kjøsnes Renå  Øverbygda IL 

     Christin G. Gjønnes  Oppdal IL 

 

Sportslig utvalg:   Kjetil Værnes (leder)  Rennebu IL 

Morten Slupphaug  Orkdal IL 

 

Jentekretsansvarlig:   Linda Mørkve   Eldar IL (tom. des 2014) 

     Ada Grafsrønningen  Byåsen SSL  

(fom. mars 2015) 

 

Kretsutvikler:    Geir Ola Botnan  Trondhjems Skiskyttere

  
 

Sportslig leder er leder for sportslig utvalg og samarbeider med kretsutvikler og 

jenteansvarlig.  

 

Kretsutvikler og jenteansvarlig har kontrakt med NSSF og skal arbeide for sportslig 

utvikling i kretsen etter kriterier satt av forbundet.  Her inngår samlinger, kurs og andre 

tiltak for å utvikle skiskyttersporten i klubber og krets. 

 

Jenteansvarlig Linda Mørkve meddelte styret i desember 2014 at hun ønsket å fratre 

rollen som jenteansvarlig. Fom. mars 2015 ble Ada Grafsrønningen engasjert som ny 

jenteansvarlig. 

 
Sportslig leder Kjetil Værnes har vært kretsens representant i styret for Team Statkraft 

Trondheim  



Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter og 54 saker er behandlet. 

I tillegg hadde styret en heldags strategisamling på Nerskogen 13.mars. Her ble NSSF sin 

langtidsplan gjennomgått med formål å identifisere hvilke tiltak kretsen kan iverksette 

for å bidra til oppnåelse av langtidsplanen. Resultatet av strategimøtet er grunnlag for 

styrets planprosess. 

 

Styrets oppgaver 

Styrets hovedoppgaver har vært: 

 terminlisteoppsett i samarbeid med Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal 

skiskytterkretser 

 oppnevnelse av TD og mottak av TD-rapporter for renn innenfor kretsen 

 oppnevnelse av ledere til NorgesCup og NM-arrangement 

 reservasjon av innkvartering for ledere, utøvere og foresatte ved nasjonale 

arrangement (HL, NorgesCup og NM) 

 reservasjon av smørebod ved nasjonale arrangement (HL, NorgesCup og NM) 

 administrering av Trønder Cup 

 administrering av KM-medaljer 

 utbetalinger av trener- og lederlønn, andre kostnader 

 deltakelse i skiskytter-/idrettsfaglige møter 

o ST Idrettskretsting 25-26 april 2014 

o NSSF kretsledermøte, Gardermoen 9-10.mai 2014 

o NSSF kretsledermøte, Natrudstilen 15.november 2014 

o NSSF’s ting, Stiklestad 13-15 juni 2014 

o Trondheim kommune Idrettsråds årsmøte 18.mars 2015 

o Brukergruppe Granåsen (Trondheim kommune) 

o Rulleskiprosjekt Granåsen (Trondheim kommune) 

o Områdeplan Granåsen (Trondheim kommune) 

o Representasjon i styret i Team Statkraft Trondheim 

o Åpning av rulleskiløype Granåsen – fase 1, 2.september 2014 

o Åpning av rulleskiløype Berkåk – 4.september 2014 

o Ledermøte i Sør-Trøndelag Idrettskrets 27. april 

o  

Den praktiske utførelsen av styrets oppgaver har i stor grad vært gjort av 

Arrangementsutvalg og Sportslig utvalg. 

 

Økonomi 

Kretsens inntekter har i 2014 bestått av  

- KU- og JA-midler fra Norges skiskytterforbund 

- fylkestilskudd fra Sør-Trøndelag idrettskrets 

- andel av overskudd fra Idrettsbingo AS 

- kretskontingent 

- klubbenes andel lederkostnad HL, NM og NC.  

Idrettsbingo AS var eid av Sør-Trøndelag idrettskrets men ble solgt i 2013. Inntekter fra 

bingovirksomhet vil derfor opphøre fom. 2015. 

 

Kostnadene består hovedsakelig av kostnader i fbm.  

- Arrangement av kretssamlinger og regionsamlinger  

- Lønn til trenere og ledere på kretssamlinger, regionsamlinger, HL, NorgesCup og 

NM 

- Reiseutgifter til trenere og ledere på kretssamlinger, regionsamlinger, HL, 

NorgesCup og NM 

- Andre kostnader i fbm. HL NorgesCup og NM  



- Driftsutgifter for kretsen (telefon, forsikring, møte og reisekostnader) 

Det framlagte regnskapet gjelder for regnskapsåret 2014. Regnskapet viser et resultat på 

kr. xxxx. 

 

Ny sponsor for TrønderCupen 

Styret signerte 15.desember 2014 avtale med Hugaas Entreprenør AS om sponsorat for 

TrønderCupen. Avtalen innebærer at Hugaas Entreprenør dekker kostnader for: 

- Ny startnummerserie 1-500 med Hugaas-logo 

- Beach-flagg med Hugaas-logo 

- Leder-trøyer og skytetrøyer 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 

Gjenytelser fra kretsen skal være: 

- At alle arrangører av TrønderCup-renn benytter Hugaas-startnummer 

- Profilere Hugaas som Trøndercupens sponsor på skiskytterkretsens nettsider 

Profilere Hugaas som Trøndercupens sponsor med beachflagg under finalen 

Avtalen gjelder for 5 år. 

 

Informasjon 

Kretsens hjemmeside (http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_midt/sor-

trondelag_ssk/?folderpagesize=10) har vært benyttet som kretsens hovedkanal for 

informasjon. Styret har forsøkt å legge ut all informasjon av interesse for klubber og 

utøvere. Kretsen benytter i tillegg egen Facebook for informasjon. 

 

Informasjon fra Norges skiskytterforbund og Sør-Trøndelag idrettskrets har også blitt 

distribuert til klubbene via email. 

 

Styret arrangerte høstmøte 28.oktober. På programmet var presentasjoner fra 

Kraftsenter Trondheim (Knut Kuvås Brevik), Team Statkraft Trondheim (Roar Værnes) og 

Heimdal videregående skole (Vegard Ovesen). 

 

Medlemstall 2014 

19 klubber 

148 lisensbetalende medlemmer i klubbene. Det er en nedgang på 13 fra forrige sesong. 

 

Selbuskogen skiskytterklubb er nedlagt og medlemsskapet opphørt.  

 

  

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_midt/sor-trondelag_ssk/?folderpagesize=10
http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_midt/sor-trondelag_ssk/?folderpagesize=10


Arrangementsutvalget 
 

Utvalget har håndtert arbeidet med terminliste for sesongen 2014/2015. Prosessen har 

foregått som tidligere ved at kretsens klubber har tilbakemeldt innen gitt frist for ønsket 

arrangement for kommende sesong. Videre samhandling med de to øvrige kretser i 

regionen (MRSSK og NTSSK) i forhold til fastsettelse av LM, YS og TC.  

 

Videre har utvalget administrert 

- Trønder Cup (i samarbeid med sportslig utvalg) 

- KM medaljer 

- Ledere, overnatting og smøre bod på nasjonale arrangement (NM, NC og HL) 

 

Terminliste 

Det har vært gjennomført  

- 7 TC renn  

- 4 KM renn (sprint, fellesstart, normal og stafett) 

Inneværende sesong ble 2 planlagte renn vært flyttet og 1 renn avlyst på grunn av dårlig 

snøforhold. Trondhjemsrennet ble flyttet til Oppdal, og KM stafett i Nilsbyen ble flyttet til 

Frol. Ramsjørennet ble avlyst. 

 

Nasjonale arrangement 

Når det gjelder nasjonale arrangement reviderte kretsstyret retningslinjer og økonomisk 

kompensasjon for ledere inneværende sesong.  Det har vært en ”trenerleder” på alle 

arrangement, samt en foreldreleder i tillegg til ressurser fra flere foreldre under 

arrangementene. 

 

Å skaffe tilveie og administrere overnatting er en krevende oppgave. Spesielt utfordring 

var det i vinter ved at et av arrangementene ble flyttet, og informasjon fra forbundet om 

ny arrangør spredte seg før det ble lagt ut på forbundets hjemmeside. 

 

All overnatting dekkes av den enkelte utøver/foreldre med overnattingsstedet. Dette har 

fungert veldig bra.  

 

Orkdal IL har arrangert NC sesongen 2014/2015. 

 

 

  



Sportslig utvalg 
 

Regionale YS-samlinger 2014 

• Regional YS-samling nr 1  Region Midt, Saupstad, 27-29.juni 2014 (arr. STSSK) 

• Regional YS-samling nr 2  Region Midt, Blommen/Stiklestad 22. - 24. aug 2014 

(arr. NTSSK) 

• Regional YS-samling nr 3  Region Midt, Molde, 26.-28. september 2014 (arr. 

MRSSK) 

 

Jentesamlinger 

• Jentesamling, 13-16 år, Saupstad 30. mai–1. juni, 2014  

• Jentesamling, 13-16 år, Knyken 5-7. september, 2014  

• Jentesamling, 13-16 år, Meråker 3-5. oktober 2014 – avlyst pga. for få påmeldte 

 

”Ta pulsen på skiskyting i Midt-Norge”, Saupstad, 24.mai og 7.sept 

 

Team Statkraft Trondheim 

 

Treningstilbud i tre kategorier: 

 

• Kategori 1 (Elite): Utøvere ferdig med videregående utdanning. Laget tas ut 

basert på resultater og en helhetlig vurdering. Et mest mulig komplett 

treningstilbud. 9 utøvere 

• Kategori 2 (Trening): Utøvere ferdig med videregående utdanning. Et tilbud om 

faste fellestreninger i Trondheim, men uten samlingsopplegg. 9 utøvere 

• TST Junior: Utøvere under videregående utdanning. 26 utøvere 

 

TST utgjorde junior- og seniorsatsinga i STSSK. 

 

Kurs 

Trener-2 kurs, Oppdal, 25-26.oktober 2014. Deltagere fra Møre i tillegg til fra egen krets. 

 

Teknisk delegert 

Det er 21 teknisk delegerte som er aktive. Det bør kurses flere, og de som er aktive bør 

oppfordres til videreutdanne seg til TD2. Det har ikke vært avholdt samling for TD-ene, 

det bør det gjøres neste sesong. 

 

TrønderCup 

Det ble innført en egen premiering til 13-16 åringer som skyter fullt hus i TrønderCupen. 

Til sammen var det 10 utøvere som klarte dette, og disse ble premiert med 500 skudd 

hver gitt av ABS Shooting. 

Totalt deltok 384 utøvere i TrønderCupen, 134 av disse deltok på 5 eller flere renn. 

 

Medaljeoversikt sesongen2014/15 

 

Landsdelsmesterskap sprint 

(klassene 13-16 år) 

Antall medaljer jenter: 1 

Antall medaljer gutter: 5 

Landsdelsmesterskap normal 

(klassene 13-16 år) 

Antall medaljer jenter: 3 

Antall medaljer gutter: 8 

HL normal Ingen 

HL sprint Ingen 

HL stafett Ingen 

Jr. NM fellesstart Ingen 

Jr. NM normal K17 Gull - Hilvi Emerense Hamar 

M20-21 Gull - Andreas Kvam 

M18 Bronse - Martin Lund 

M17 Bronse - Jonas Bogen Øye 



Jr. NM sprint M20-21 Gull - Endre Blikra 

 

Jr. NM mix-stafett Ingen 

Jr. NM stafett M17-18 Bronse Sør-Trøndelag 1 

M17-21 Bronse Sør-Trøndelag 1 

Sommer-NM sprint:  

 

K19 Bronse – Kristin Våga Fløttum 

M Senior Bronse - Emil Hegle Svendsen 

Sommer-NM jaktstart: K19 Bronse – Jenny Enodd 

M Senior Bronse - Emil Hegle Svendsen 

M20-21 Bronse - Endre Blikra 

K20-21 Bronse – Mari Muan 

Senior NM normal Ingen 

Senior NM sprint ingen 

Senior NM fellesstart menn ingen 

Senior NM jaktstart kvinner ingen 

Senior NM stafett M Senior Gull Sør-Trøndelag 1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Trondheim 27.04.15 

 

 

Styret for 

Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 

 

Knut Sand 

Laila Singstad 

Siri Garli 

Marit Kjøsnes Renå 

Kjetil Værnes 

Christin G. Gjønnes 

Morten Slupphaug 


