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ÅRSMELDING 2018/2019  
 
Nord – Østerdal skiskytterkrets har nok en gang hatt en god sportslig sesong på alle 

aldersnivå. Kretsens mål er å jobbe med å skape aktivitet og sportslig tilbud til alle som 

ønsker å holde på med skiskyting, noe vi mener vi har klart også i år. 

 

De tillitsvalgte ved sesongslutt er: 
 

Navn  Verv 

Amund Leren  Leder 

Bente Fossen Nestleder 

Bente Horten   Kasserer 

Nina K. Dalløkken Sekretær 

Ola Husom Styremedlem 

Øystein Ledang Varamedlem 

Paul Ulheim Varamedlem 

Leif Vingelen  Utdanningsansvarlig 

Siri Tobro Revisor 

Anne Berit Nordvang Revisor 

Helle Øyen Kontrollkomite 

Kjell Horten Kontrollkomite 

Bjørn Narjord Leder valgkomite 

Torger Høsøien Valgkomite 

Grete Gløtheim Valgkomite 

 

I sesongen 2018/2019 er det blitt avholdt 4 styremøter og behandlet 20 saker.  

I tillegg er det avholdt 2 lagledermøter med totalt 9 saker. 

På NSSF’s ting den 1.-3. juni 2018 deltok Per Arne Bjørn og Amund Leren. 

På NSSF’s ekstraordinære ting den 24. november 2018, ble vår representant i forbundsstyret, 

Arne Horten fra Os IL, valgt inn som president i NSSF’s styre. 

 



 

 

  2 

 

Økonomi 
 

Total viser resultatet for 2018 et overskudd på kr. 15.699,00. 

 

Team Toyota Slettum Bil har et underskudd på kr. 167.923,00, mens 13-16 år har et 

underskudd på kr. 4.891,99. 

 

Den tredje avdelingen NØSSK går med et overskudd på kr. 220.198,00. Her bokføres 

inntekter og utgifter som ikke direkte knyttes til de to andre avdelingene. Derfor er det viktig 

å se på regnskapet totalt. 

 

Resultatet viser for øvrig en nedgang både på inntektssiden og på kostnadssiden i forhold til 

2017. 

 

Regnskapet er revidert og foreslås godkjent av tinget. 

 

Kretsen benytter Vilja regnskapsbyrå. 
 

Arrangement 
 

Denne sesongen har vi hatt 11 kretsrenn, hvor alle har blitt arrangert.  

KM-sprint, normal og fellesstart har blitt gjennomført. 

TD-rapportene viser at klubbene i kretsen holder en høy standard på sine arrangement. 

 

10 renn i NØK-cup har blitt arrangert. Av totalt 83 utøvere i aldersgruppen 13- 16 år var det 

45 utøvere som gjennomførte 4 renn eller mer og får deltagerbevis. 

 

Øvrig premiering i henhold til reglement. 

 

Os-Røros arrangerte NC-cup for junior/senior 1.-3. februar 2019. Et meget bra arrangement 

iflg. TD. 

 

Folldal arrangerte ØM 9. - 10. februar 2019. Også et meget bra arrangement.  

 

Utøvere som har representert Norge internasjonalt 
 

Navn  Klubb Deltagelse 

Tore Leren Vingelen IL IBU-cup og EM 

Eline Grue Kvikne IL IBU-cup og EM 

Juni Arnekleiv Dombås Jr. IBU- cup, Jr. VM og jr. 

EM 

Randi S. Nordvang Vingelen IL Jr. VM og jr. EM 

Maren Bakken Os IL Ungdoms VM 

Jørgen Solhaug Sæter Os IL Jr. IBU -cup 

Håvar Kne Galåen Røros IL Jr. IBU -cup 

Guri Sandvold Tynset IF Jr. IBU-cup 
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• Maren Bakken fikk gull på stafett og sprint, samt en bronsemedalje på jaktstart under 

ungdoms VM. 

• Randi Sollid Nordvang var med på sølvlaget i Mix-stafett under jr. EM. 

• I tillegg leverer vi meget gode resultater i NC/NM for både junior og senior, samt på 

HL. 

 

Kretsens løpere på forbundslag denne sesongen; 
 

Navn  Klubb Deltagelse 

Vegard Bjørn 

Gjermundshaug 

Alvdal IL Utviklingslag menn senior 

Kristina Skjevdal Røros IL  Utviklingslag kvinner senior 

Juni Arnekleiv Dombås IL Utviklingslag kvinner U 23 

 
 

 

Sportslig aktivitetstilbud 13-16 år og opp til senior 
 

Kretsutvikler Leif Vingelen presenterer det sportslige aktivitetstilbudet for 13- 16 år, Young 

Star og Team Toyota Slettum bil på kretstinget.  

Presentasjonen blir lagt til årsmeldingen som eget vedlegg.  
 

 

Sluttord 
 

Nord – Østerdal skiskytterkrets har nok en gang hatt en god sportslig sesong. Vi har utøvere 

på alle aldersnivå og idrettsgleden er stor. Det samarbeides godt på tvers av klubbene. Både 

når det gjelder arrangement, trenerarbeid og oppfølging av løpere på NC og HL. 

Vil med dette få lov til å takke trenere, ledere, sponsorer, skiskytterforbundet og ellers alle 

som har støttet opp om et aktivt skiskyttermiljø i vår krets denne sesongen. Uten alle dere 

ville vi ikke vært i stand til å kunne gi de aktive den hjelp og støtte de trenger for å nå sine 

mål. 

 

 

Nord Østerdal Skiskytterkrets 

Amund Leren 

leder 
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Vedlegg:  

 

Sportslig aktivitetstilbud til aldersgruppen 13-16 år og opp til senior. 

 
 
Aldersgruppen 13 – 16 år  

 
Trenere for denne gruppen har denne sesongen vært Syver Berg Domaas og Anna Harborg. 
For denne gruppa er hver klubb ansvarlig for å stille med en voksen som er tilstede under 
hele samlinga. Disse bistår trenerne med tilrettelegging og praktiske oppgaver.  Også i år har 
det vært tilbakemelding på at samlingene har vært bra, med blide og positive trenere. Det 
er et godt miljø som gir grobunn for mestring. 
 

Totalt ca 40 utøvere som har vært med på en eller flere av samlingene våre. Det fordeler seg slik: 

•       Samling 1,                    31 deltakere       (17/6, Grimsbu) 

•       Samling 2,   17 deltakere       (25-26/8, Grimsbu) 

•       Samling 3,  25 deltakere        (6-7/10, TOS Arena) 

•       Samling 4,   16 deltakere         (17-18/11, Dombås) 

•       Totalt                     89 deltakelser 
  

Dagssamlingen hadde ikke overraskende flest deltakere. Så er det gledelig å se at på helgesamlingene øker 

antallet på samlingene i august og oktober. Noen færre enn tidligere på samling i november, men denne kom tett 

på YSI-samlinga der helga før. Vi tar interessen som et signal om at de trives og har det bra på samlingene. :-) 

  

Jeg synes også det er veldig moro det er så godt jentemiljø i kretsen, og jeg tror ikke mange kretser kan vise til 

så stor del jenter på samlingene: Totalt 43,82 % av deltakelsen har vært jenter denne sesongen.  

 

  

Kjønn' Samling     

Radetiketter Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Totalsum 

Gutt 51,62 % 52,94 % 52,00 % 75,00 % 56,18 % 

Jente 48,38 % 47,06 % 48,00 % 25,00 % 43,82 % 

Totalsum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

  

I utviklingsavtalen med NSSF satte vi oss som et mål at vi skulle ha 20 deltakere på HL på 
Oppdal fra kretsen, 18 startet. Der startet 10 jenter og 8 gutter.  
 

 
Young Star Innlandet: 
Hedmark, Oppland og NØSSK samarbeider om Young Star Innlandet. Syver Berg Domaas er 
hovedtrener også her. Vi har hatt 16 utøvere som har deltatt på disse samlingene, og det 
utgjør nesten halvparten av deltakerne.  Her er det også jevn fordeling av gutter (7) og 
jenter (9). 

•       Samling 1, 22-24/6:      10 deltakere (Lillehammer 

•       Samling 2, 14-16/9: 8 deltakere      (Trysil) 
•       Samling 3, 9-11/11: 16 deltakere     (Dombås) 
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Juniorteamet i kretsen: 
 
TEAM TOYOTA SLETTUM BIL har hatt 22 løpere tilknytta teamet. Trenere har vært Knut Erik 
Nesteby og Kjetil Sæter har vært med på noen samlingsdøgn. I tillegg til at det har vært tett 
samhandling med Nord Østerdal Vgs. Løperne hatt mulighet til dialog med/oppfølging av 

trenerne gjennom hele sesongen. Trener har denne sesongen også vært med ut på noen av 

NC/NM-rennene. 

 

Tilbudet til løperne har vært samlinger, der de har hatt mulighet til å velge mellom 25 og 35 
samlingsdøgn. En har prøvd å legge samlingene stort sett i kretsen: 
 

4.juni: Tynset / 27-3.juni: Os / 13-17. august: Forflytningssamling / 1 – 5.sept, Os /  

7 – 12.okt: Dombås / 19 – 23.nov: Os / 1 – 5.des: Dombås 

 

Teamdeltakelsen har også bestått av en klespakke (skidress, overtrekksdress, lue/pannebånd) 

og en avtale med Swix om en rabatt på 50% på veil pris på smørning, staver og treningsklær.  
Teamets eneste sponsor har vært Toyota Slettum Bil, som denne sesongen også ga oss tilbud om bil (Toyota 

Proace) til bruk på samlinger og renn. 

 

Måloppnåelse utviklingsavtalen med NSSF 

Rekruttering og skiskytteraktivitet 
 

Hva Status fra 

sesongen 

2017/2018 

Målsetting for 

sesongen 

2018/2019 

Resultat pr.april 

2018 

Antall innrapporterte 

Skiskytterskoler: 

Totalt: 

Fordeling -  

J: 

G: 

Totalt: 30 

Fordeling -  

J: 15 

G: 15 

? 

Ikke fått rapport 

fra forbundet 

Startende på 

Hovedlandsrenn –

sprint 

20 (7 j / 13 g) 20 18 

Startende på NM 

junior – sprint 

25 (8 k / 17 m) 25  28 

Startende på NM 

senior – sprint 

32 (10 k / 22 m) 30 19 

Totalt antall 

lisensutøvere:    

84 80 76 

Antall lag/klubber 8 8 8 
 

Nord Østerdal Skiskytterkrets har 76 registrerte lisensutøvere (13 år og eldre). Det er bare 5 av 16 kretser som 

har flere utøvere enn vår krets, der Oslo og Akershus er den største. 

 

Aktivitetsutviklingen i kretsen. 

Beskriv kort: det blir færre løpere som deltar på renn både lokalt og nasjonalt, men ikke 

dramatisk reduksjon. Vi ser at rekrutteringa varierer sterkt mellom klubbene. Antall 

samlingsdøgn for 13-16 år, samt for Young Star og junior/senior på team holder seg stabilt. 
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Det betyr kanskje at de som er med er mer aktive. 

Hva fungerer bra?  

Kretsens organisering i forbindelse med nasjonale renn, samt at vi får til å arrangere 10 

kretsrenn m/cup for 13-16 år. Samarbeidet med Nord Østerdal VGS og kretsens team for 

jun/sen. 

Hva kan bli bedre?  

Rekruttering inn i sporten, samt å holde på løpere i overgangene 12 til 13 år, samt fra 16 år til 

ungdom 17 år. Utdanning av trenere (både trener 1 og trener 2) er kanskje noe forsømt, samt 

aktiv bistand fra kretsen for å løfte de klubbene som sliter med rekrutteringa. 

Hvilke tiltak iverksetter kretsen for å bedre situasjonen i forhold til aktivitetsutvikling? Vi 

oppfordrer alle klubbene til å gjennomføre skiskytterskoler, samt inspirere til å delta på 

samlinger for 13 til 16 år. 

 

Utdanning og kompetanse 
Hva Status fra sesongen 

2016/2017 

Målsetting for 

sesongen 2017/2018 

Resultat pr.april 

2018 

Antall innrapporterte 

deltakere på  

Innføringskurs 

 50 

20 k / 30 m 

? 

Antall innrapporterte 

deltakere på T1 

21 21 0 

Antall innrapporterte  

deltakere på  

T2 kurs 

2 3 0 

Antall innrapporterte  

deltakere på TD1 kurs 

 

6 15 0 

Antall innrapporterte 

deltakere på  

mødrekurs 

0 15 0 

Antall godkjente klubber 

Rent Idrettslag 

2 8 ? 

Andre kurs, temakvelder, 

kompetansetiltak 

  Ingen arr 

Kommentar:  

T3, T4 og TD2 kurs arrangeres sentralt av Norges Skiskytterforbund 

 
Det ble høsten 2018 utsendt forespørsel til alle klubbene om det var ønske om kurs og 
aktivitetstilbud i kretsen. Det kom svært få tilbakemeldinger på dette, og det har derfor i 
2018 ikke blitt arrangert noen kurs. Det samme gjelder dessverre for trenerkurs også. 
 
Her har NØSSK, sammen med klubbene, en jobb å gjøre for å sikre kompetanse. 
 

 


