Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
STYRETS ÅRSMELDING
Sesongen 2016/2017
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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/Kasserer:
Styremedlem/Sekretær:
Styremedlem:

Kjetil Værnes
Knut Sand
Siri Garli
Mona Selnæs
Christin Gjønnes

Rennebu IL
Byåsen Skiskytterlag
Sokna IL
Trondhjems Skiskyttere
Oppdal IL

Varamedlem 1:
Varamedlem 2:

Vebjørn Sletvold
Morten Slupphaug

Skaun IL
Orkdal IL

Sportslig utvalg:

Knut Sand (leder)
Kjetil Værnes
Geir Ola Botnan
Kathrine Olsen

Byåsen Skiskytterlag
Rennebu IL
Kretsutvikler
Jenteansvarlig

Arrangementsutvalg:

Christin Gjønnes (leder)
Siri Garli
Mona Selnæs

Oppdal IL
Sokna IL
Trondhjems Skiskyttere

Jentekretsansvarlig:

Kathrine Olsen

Trondhjems Skiskyttere

Kretsutvikler:

Geir Ola Botnan

Trondhjems Skiskyttere

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 og behandlet 62 saker. Styret har utarbeidet et årshjul som
veiledning for sitt arbeid.
Styrets oppgaver
•

Arrangement i kretsen og regionen
o Terminlisteoppsett i samarbeid med NTSSK og MRSSK
o Oppnevnelse av TD og mottak av TD-rapporter for renn innenfor kretsen
o Administrering av KM-medaljer
o Administrering av TrønderCup (resultater, startnummer og premier)
o Administrering av Young Star (resultater og kontakt mot forbundet)

•

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 - ledermøte
o NSSF ting i Stavanger
o NSSF kretsledermøte Sjusjøen
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 gjennomføres i hovedsak av arrangementsutvalget 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 (iPad), forsikring, møtekostnader
Det fremlagte regnskapet gjelder for regnskapsåret 2016. Regnskapet viser et overskudd
på kr 215 185,-. Regnskapet for 2015 viste et underskudd på kr 83 447,-.
Årsaken til variasjoner i resultat har med variasjoner i kostnader gjennom en sesong og
mellom sesonger.
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 4
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 nettsider og Facebook-side har vært brukt som kanal for informasjon. Styret
har forsøkt å legge ut tilstrekkelig med informasjon for utøver og klubber, særlig i
forbindelse med nasjonale arrangement.
Informasjon fra Norges Skiskytterforbund og Sør-Trøndelag Idrettskrets har også blitt
videre distribuert.
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Styret arrangerte høstmøte 27. oktober på Heimdal VGS, med særlig fokus på
informasjon fra aktuelle videregående skoler med skiskyting (Orkdal, Heimdal, MidtreGauldal, Meråker) i vår region.

Medlemstall
16
875
394
Dette

klubber (17 tidligere, men Tydal IL har meldt seg ut)
medlemmer
medlemmer under 26 år
er tall for 2015. 2016 tallene er ikke klare før etter 30. april.

Arrangementsutvalget
Arrangementsutvalget har også i sesongen 2016/2017 hatt som ansvarsområde å skaffe
felles overnatting for kretsen på alle nasjonale renn. Oppgaven er krevende og det er
vanskelig å gjøre alle til lags med tanke på avstand til arena og pris. Av de som har
benyttet seg av tilbudet har det dog stort sett vært positive tilbakemeldinger. Kretsen
anser det som en viktig del i relasjonsbyggingen og for samholdet i kretsen at utøverne
bor sammen. Dette gjelder kanskje spesielt for 15-16 åringene på
Hovedlandsrennet, der det ofte knyttes svært tette bånd mellom utøverne, noe som også
kan være med å holde de unge i idretten lengst mulig.
Det har heldigvis ikke vært flyttinger av renn i løpet av sesongen.
Arrangementsutvalget har også hatt ansvar for å skaffe hovedtrener og evt. assistent til
de nasjonale arrangementene. Vårt inntrykk er at de tre som har vekslet på som
hovedtrenere, Vegard, Chris Endre og Ingrid, har gjort en svært god jobb og
tilbakemeldingene er gode. Det samme kan sies om de av foreldrene som har tatt
assistentrollen. Det er viktig at mange er med og bidrar her.
Sesongen 2016/2017 har det vært Norgescup På Geilo, Oppdal, Ål, Holmenkollen,
Steinkjer, Os og Mo i Rana. Hovedlandsrennet ble arrangert i Meråker.
Arrangementsutvalget har også i år organisert TrønderCup i samarbeid med sportslig
utvalg, samt KM-medaljer.

Sportslig utvalg
Utvalgets oppgaver i sesongen 2016/17 har vært:
•
•
•
•

Utarbeide terminliste for sommer-/høst for samlinger, testløp etc.
Utarbeide terminliste for rennsesongen i samarbeid med Nord-Trøndelag
Skiskytterkrets og Møre og Romsdal Skiskytterkrets.
Utpeke 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 Young
Star
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•
•

Utnevne uttakskomité til stafetter på Hovedlandsrenn, NM mix-stafett, junior-NM
og senior-NM
Representere kretsen i styringsgruppene for Trondheim Biathlon Team og Team
STSSK

Testløp og samlinger har vært arrangert i samarbeid med Kretsutvikler Geir Ola Botnan
og Jenteansvarlig Kathrine Olsen.
Utdanning av trenere og Teknisk Delegerte skjer i regi av kretsutvikler.
Det har vært gjennomført to Ta pulsen – testdager på Saupstad.
Det har vært arrangert tre kretssamlinger for aldersgruppen 13-14 år (Knyken, Oppdal,
Saupstad). Slike samlinger har ikke vært gjennomført tidligere. Det var god oppslutning
og gode tilbakemeldinger så dette bør videreføres.
Regional Young Star samling for aldersgruppen 15-16 år ble arrangert på Oppdal.
Jentesamlinger:
Berkåk 26-28.august 2016: Rennebu IL var lokal arrangør. 17 deltakere. Trenere
var Kathrine Olsen, Chris Endre Hauge og Heidi Langen.
Nilsbyen 1.oktober 2016: Byåsen SSL var lokal arrangør. 18.deltakere. Trenere
var Kathrine Olsen, Heidi Langen og Sigve Ness Rolland

Resultater
TrønderCup:

2016/2017
2015/2016
2014/2015
Antall deltakere (alle klasser)
320
287
384
Antall deltakere - 5 renn el. mer
103
108
134
Antall ‘Fullt-hus’ premier (13-16 år)
12
18
10
Siden sesongen 2014/15 har kretsen premiert 13-16 åringer som skyter fullt hus i
TrønderCupen. Disse blir premiert med 500 skudd hver gitt av ABS Shooting.
Medaljeoversikt mesterskap
Landsdelsmesterskap
sprint
(klassene 13-16 år)
Landsdelsmesterskap
normal
(klassene 13-16 år)
HL normal
HL sprint
HL stafett
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2016/2017
Ant medaljer J: 5
Ant medaljer G: 8

2015/2016
Ant medaljer J: 6
Ant medaljer G: 7

2014/2015
Ant medaljer J: 1
Ant medaljer G: 5

Ant medaljer J: 6
Ant medaljer G: 6

Antall medaljer J: 4
Antall medaljer G:
10
Ingen
G15 Sølv
Håkon Halseth
J15 Bronse

Antall medaljer J: 3
Antall medaljer G: 8

Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen

Jr. NM fellesstart

M17 Bronse
Morten André
Skånøy Søraas

Jr. NM normal

K20-21 Bronse
Silje Bakken

Jr. NM sprint

M17 Sølv
Truls Løvaas Søvik

Jr. NM stafett

K17-21 Sølv
Kristin Våga Fløttum
Jenny Enodd
Silje Bakken

Sommer-NM sprint:

Ingen

Sommer-NM
jaktstart:

Ingen

Senior NM normal

Gull
Emil Hegle Svendsen
Ingen

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

NM mix-stafett
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Ingen
Ingen
M Senior Sølv
Ole Andreas Flotten
Andreas Kvam
Andreas Dahlø
Wærnes
Emil Hegle Svendsen
17-18 Sølv
Tora Eid Løvås

Andrea Gjønnes
Marit Østhus
Celina Marie Striger
M20-21 Gull
Ole Andreas Flotten
K18 Gull
Hilvi Emerense
Hamar
Ingen

M19 Sølv
Sigbjørn-Martin
Næss
M17-18 Bronse
Vegar Selnæs
Magnus Gjersvold
Haug
Jonas Bogen Øye
Odin Garli
M Senior Gull
Emil Hegle Svendsen
M 17 Sølv
Odin Garli
M Senior Sølv
Emil Hegle Svendsen
M18 Sølv
Jonas Bogen Øye
M17 Sølv
Odin Garli
Ingen
M Senior Sølv
Andreas Dahlø
Wærnes
Ingen
Ingen
M Senior Gull
Tommy Grøtte
Andreas Kvam
Andreas Dahlø
Wærnes
Emil Hegle Svendsen
17-senior Sølv
Mari Muan

Ingen

K17 Gull
Hilvi Emerense
Hamar
M20-21 Gull
Andreas Kvam
M18 Bronse
Martin Lund
M17 Bronse
Jonas Bogen Øye
M20-21 Gull
Endre Blikra
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

Junior VM

Odin Garli
Simen Hårstad
Ingen

Tommy Grøtte
Andreas Kvam
Ingen

Senior VM

Ingen

M Jaktstart Gull
Emil Hegle Svendsen
M Stafett Gull
Emil Hegle Svendsen

Berkåk, 20. April 2016
Styret for
Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
Kjetil Værnes
Knut Sand
Siri Garli
Christin Gjønnes
Mona Selnæs
Vebjørn Sletvold
Morten Slupphaug
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Stafett K Ungdom
Bronse
Kristin Vågå Fløttum
Stafett M Junior Sølv
Andreas Kvam
M Normal Sølv
Emil Hegle Svendsen

Vedlegg 1
Årsrapport Trondheim Biathlon Team (TBT)
Bakgrunn og formål
Tilbudet for juniorene i kretsen ble fra og med sesongen 2015/16 skilt ut i et eget team
TBT, underlagt Sør-Trøndelag skiskytterkrets.
Målgruppene for TBT er 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. Teamet
har et eget «driftsstyre». Kretsen har en representant i styret, som ellers består av
foreldre til utøvere.
Styrets sammensetning 2016/2017: Even Selnæs (leder), Bjørn Erik Johnsen (økonomi),
Kjetil Værnes (kretsens representant), Mette Eid Løvås, Eivind Bergsmyr og Anders
Fremstad. 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 2016. Det er gjennomført ca. 30 døgn/dager med
treningssamlinger, hvorav ca. 9 i Trondheim, samt rundt 30 enkeltøkter. Utøverne har
vist sterk motivasjon og treningsvilje.
Teamet har dekt treneres reise og opphold i forbindelse med Norges Cup arrangement
hvor teamet har stilt med en trener i tillegg til kretsens lederapparat. I løpet av året har
foreldre fra teamet i samarbeid med Trondhjems skiskyttere ferdigstilt Saupstad
Testanlegg og driftet dette.
Utøvere
I sesongen 2016/17 har totalt 27 løpere vært innom teamet. Mot slutten av sesongen
består teamet av 25 løpere. Av de løperne som har vært innom er én fra Møre og
Romsdal krets og én fra Nord-Trøndelag krets.
Økonomi
Teamets inntekter består av sponsorer, treningsavgift, momskompensasjon, inntekter fra
drift av Saupstad Testanlegg og noe dugnadsinnsats fra foreldre, trenere, utøvere og
ledere. Teamet budsjetterer med henblikk på et nullresultat hvert år. Det er gjort en
avklaring og avstemming av overskudd fra tidligere driftsår i samråd med kretsen.
Utøverne på teamet har underskrevet kontrakt der gjensidige forpliktelser mellom utøver
og team er beskrevet. Utøvere på totalpakke har betalt kr 16 000,- i egenandel, mens de
på samlingspakke har betalt 8 000,-. I tillegg har utøverne dekket sine egne
samlingsutgifter, som har vært rundt kr 11 500,- for de som har deltatt på alt.
Relevant tilleggsinformasjon
Trondheim Biathlon Team har gjennomført en prosess gjennom 2016/17-sesongen for å
evaluere modellen og vurdere fremtidig modell. Det er konkludert med at
•

•
•
•
•

TBT deles inn i to treningsgrupper, ei gruppe for utøvere i 1. – 4. klasse ved
Heimdal videregående, og ei gruppe for M/K 20-21 og Senior. Utøvere som går 4.
år på Heimdal videregående kan velge å delta på gruppa for de eldste utøverne,
men skal følge skoletreningene.
Trenere ved Heimdal videregående har det sportslige ansvaret for TBT-tilbudet for
yngste gruppe. Det settes sammen et eget trenerteam som har det sportslige
ansvaret for eldste gruppe.
For begge treningsgrupper vil det være mulig å benytte seg kun av samlingsdelen
i opplegget, slik at utøvere som ikke har tilhold i Trondheim kan delta på
samlinger i TBT-regi.
Tilbudet for begge grupper er åpent for kretsens og regionens utøvere. Hvorvidt
tilbudet for de eldste også vil åpnes for utøvere som representerer klubber utenfor
Midt-Norge er ikke avklart i skrivende stund.
TBT vil fortsatt være organisatorisk underlagt STSSK, og ha et styre og
administrativt apparat som dekker begge treningsgrupper.

Hovedhensikten med endringen er å kunne tilby et godt sportslig opplegg for de som
ønsker å satse videre på skiskyting etter videregående utdanning.

Pr. 20.4.2017

Vedlegg 2
Årsrapport Team Sør-Trøndelag skiskytterkrets
Utøvere:
•
•
•
•
•
•
•

Anna Wikström (deltok i teamet fra august frem til desember 2016)
Anna Kristine Størseth (Meråker)
Sara Erenpohl Sand (BSSL)
Gunhild Stølen (Bærums Skiklub)
Eskil Fladsrud (Østre Toten Skilag)
Endre Blikra (Trondhjems Skiskyttere)
Sigve Ness Rolland (Tingvoll Il)

Trener: Geir Ola Botnan
Det er/var et ønske fra Skiskytterkretsen at alle som er ferdig med videregående skole
og som ønsker å satse på skiskyting i Trondheim skal ha et treningstilbud. Team STSSK
ble derfor høsten 2015 opprettet for å gi et tilbud til dem som ikke kvalifiserer seg til
Team Statkraft Midt-Norge. Med andre ord et tilbud for utøvere i aldersgruppen 20-21år
samt Senior.
Teamet er basert på treninger på tirsdager og torsdager 17-19:00, med treningssted
Granåsen. Sesongen 2016/2017 startet treningene opp 25 August. Fokuset har vært å ha
et tilbud hvor utøverne kan kommet til en ferdig rigget standplass, få innspill på
arbeidsoppgaver som de må jobbe med, samt matche hverandre. Det har vært
gjennomført filming av skyte- og skiteknikk. Det ble gjennomført en kuldetest av
konkurranseammunisjon i testanlegget på Saupstad for de utøverne som var interessert.
Det har hele tiden vært et visst samarbeid mellom Team STSSK og Team Statkraft MidtNorge, ved at noen økter og testløp hos Team Statkraft har vært åpen for Team STSSK,
samt at Team Statkraft kan komme og trene sammen med Team STSSK.
I løpet av høsten ønsket man at anlegget i Granåsen ble benyttet mer enn hva som var
tilfellet, og man åpnet derfor for at andre kunne komme og trene samtidig med de
organiserte treningene, men at de da selvfølgelig måtte ordne alt selv og ikke forhindre
den organiserte treningen. Noen få utøvere har benyttet seg av dette tilbudet (noen fra
Team Statkraft Midt-Norge og TBT).
Geir Ola Botnan

Pr. 20.4.2017

Vedlegg 3
Årsrapport Team Statkraft Midt-Norge
Teamet vart etablert våren 2015 som eitt av tre regionale Team Statkraft lag i regi av
Norges Skiskyttarforbund. Trenar for teamet var også i år Rune Åland som har vore
tilsett i 100% stilling i NSSF, der 80% har vore knytt opp mot teamet og 20% opp mot
forbundet. 9 utøvarar har representert teamet i år.
Desse utøvarane kjem frå 8 ulike klubbar; Trondhjems skiskyttere, Meldal IL, Øvrebø IL,
Budal IL, Lier IL (2 stk), Fana IL, Molde og Omegn Idrettsforening og Simostranda IL.
I tillegg var ein tiande utøvar teken inn i mai, men denne kontrakta vart avslutta i
september grunna manglande oppfylling av krava i kontrakta.
Vi har også i år hatt eit godt samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge, der vi har nytta
oss av treningssalen, testing på mølla, forskningsprosjekt, mental trening og gode
faglege diskusjonar. Gjennom samarbeidet med OLT har vi fått rabatterte prisar på
Impulse treningssenter, der teamet «sponsa» dei tre fyrste månadane for utøvarane. I
tillegg har vi hatt med Terje Strømsjordet på ein del samlingar og konkurransar som
massør og ekstrahjelp.
Swix har vore klessponsor, medan Statkraft har vore hovudsponsor med økonomisk
støtte. Nytt av året er samarbeidet med vitAgile på sportsernæring. Leiar i
styringsgruppa Roar Wærnes har bidratt på konkurransar og vore eit viktig bindeledd opp
mot forbundet.
Sportsleg sett har Ingvild Sangesland representert Norge i IBU cup denne sesongen. I
norgescupen har vi hatt 7 pallplasseringar individuelt og 2 pallplasseringar i stafett. Fem
av ni utøvarane har vore på pallen denne sesongen. Samanlagt i norgescupen vart
Aleksander Morsund Karlsen nr 4, medan Jenny Enodd kom på 3.plass (begge i 20/21 års
klassene). Dessverre har dei fire utøvarane som ikkje har vore på pallen slite veldig med
sjukdom/skadar, noko som nok har redusert oss ein del på trening og i konkurransar.
Vi har brukt facebook for å informere om aktiviteten vår:
https://www.facebook.com/Team-Statkraft-Midt-Norge-1403665589958896/
På grunn av innsparingar vil ikkje Statkraft vere sponsor for forbundet neste sesong.
Dette betyr kroken på døra for Team Statkraft Midt-Norge etter denne sesongen.
Rune Åland
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