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Styrets sammensetning  
 

 

Leder:     Kjetil Værnes   Rennebu IL 

Nestleder:    Knut Sand   Byåsen Skiskytterlag  

Styremedlem/Kasserer:  Siri Garli   Sokna IL 

Styremedlem/Sekretær:  Mona Selnæs   Trondhjems Skiskyttere 

Styremedlem:   Christin Gjønnes   Oppdal IL 

      

     

Varamedlem 1:    Per Arnfinn Selvnes  Orkdal IL  

Varamedlem 2:   Chris Endre Haugen  Trondhjems IL 

     

 

Sportslig utvalg:   Knut Sand (leder)  Byåsen Skiskytterlag  

     Kjetil Værnes   Rennebu IL 

     Ola Svorkdal Hess  Kretsutvikler 

 

Arrangementsutvalg:  Christin Gjønnes (leder) Oppdal IL 

     Siri Garli   Sokna IL 

     Mona Selnæs   Trondhjems Skiskyttere 

 

Kretsutvikler:    Ola Svorkdal Hess   

     (Overtok for Geir Ola Botnan våren 2017) 

 

Jenteansvarlig:   Kathrine Olsen  Trondhjems Skiskyttere 

  
Leder har vært kretsens representant i styringsgruppa for Trondheim Biathlon Team. 

 

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 5 styremøter og behandlet 45 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 vårmøte Gardermoen 

o NSSF kretsledermøte Sjusjøen 

o Brukergruppe Granåsen 

o Representasjon i styringsgruppa for Trondheim Biathlon Team 

 

 

Utførelsen av styrets oppgaver gjennomføres i hovedsak av arrangementsutvalget og 

sportslig utvalg. 

 

  



 

Pr. 19.4.2018 

Økonomi 

 

Kretsens inntekter består av  

- Kretskontigent 

- Tilskudd fra Sør-Trøndelag Idrettskrets 

- Kretsutviklingsmidler fra NSSF 

- Jentemidler fra NSSF 

- Klubbenes 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 (iPad/radioer/kikkerter), møtekostnader 

Det fremlagte regnskapet gjelder for regnskapsåret 2017. Regnskapet viser et 

underskudd på kr 17.145,-. Regnskapet for 2016 viste et overskudd på kr 215 185,-. 

 

 

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 

- Ledertrøyer og skyttertrøyer 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 arrangørklubbene og kretsen: 

- Arrangørklubb benytter Hugaas startnummer 

- Kretsen profilerer Hugaas som Trønder Cupens sponsor på skiskytterkretsens 

nettside 

- Hugaas profileres som Trønder Cupens sponsor med beachflagg under finalen. 

 

 

Informasjon 

 

Kretsens nettsider og Facebook-side benyttes som kanal for informasjon. Styret har 

forsøkt å legge ut tilstrekkelig med informasjon for utøver og klubber, særlig i forbindelse 

med nasjonale arrangement. I tillegg sendes en god del informasjon direkte ut til 

klubbene på e-post. 

 

Informasjon fra Norges Skiskytterforbund og Sør-Trøndelag Idrettskrets har også blitt 

distribuert til klubbene. 

 

Det ble ikke arrangert høstmøte i 2017. 
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Medlemstall 

 

16 klubber (samme som i 2016). 

 

Basert på aktivitetstall fra idrettsregistreringen: 

1160   medlemmer (1007 i 2015) 

482  medlemmer i alderen 6-25 år (382 i 2015) 

Medlemstall er for 2016. 2017 tallene er ikke klare før etter 30. april. 

 

 
Arrangementsutvalget 

 

Arrangementsutvalget har også i sesongen 2017/2018 hatt som ansvarsområde å skaffe felles 

overnatting for kretsens løpere på alle nasjonale renn. Det er en krevende oppgave å finne 

fram til løsninger som faller alle i smak, både med tanke på avstand til arena og pris på 

oppholdet. På grunn av kretsens størrelse begrenser det noe i forhold til hva slags type 

overnatting som kan reserveres ved at man må ta høyde for stor pågang. For sesongen 

2017/2018 har antall bestilte rom fra utøvere og støtteapparat variert fra 27 rom (sum av 

enkelt-, dobbelt- og trippelrom) til Norges Cup i Molde til 7 rom til Norges Cup i Voss. 

Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av tilbudet er stort sett gode.  

 

Kretsen anser det som en viktig del i relasjonsbyggingen og for samholdet i kretsen at 

utøverne bor sammen og derfor ønskes det i utgangspunktet å opprettholde dette tilbudet. 

Dette er kanskje spesielt viktig for 15-16 åringene på Hovedlandsrennet. Herknyttes det ofte 

svært tette bånd mellom utøverne, noe som også kan være med å holde de unge i idretten 

lengst mulig. 

 

Tilbakelagt sesong har gått uten flyttinger av renn. Kretsen har overholdt alle 

avbestillingsfrister i forbindelse med reservasjonene av overnatting slik at vi ikke er 

økonomisk ansvarlig for noe i den forbindelse. 

 

Arrangementsutvalget har også hatt ansvar for å skaffe hovedleder og for de fleste renn også 

assistentleder til de nasjonale arrangementene. Vi er heldige og har flere aktuelle hovedledere. 

Vårt inntrykk er at de tre som i sesongen 2017/2018 har vekslet på som hovedleder, Vegard 

Ovesen, Chris Endre Haugen og Syver Nygård har gjort en 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. Det er nå utarbeidet en ny instruks for leder og assistent som 

ligger tilgjengelig på kretsens hjemmeside. 

 

Sesongen 2017/2018 har det vært Norgescup på Geilo, Lygna, Simostranda, Molde, Voss og 

Lillehammer. Hovedlandsrennet ble arrangert i Veldre Sag/Brumunddal. 

 

Arrangementsutvalget har også i år i forbindelse med TrønderCup hatt ansvaret for 

startnummer, medaljer og premier i tillegg til ansvaret for KM-medaljer. Premieutdelingene 

har blitt gjennomført av de i styret som har vært tilstede på de enkelte renn. 
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Sportslig utvalg 
 

Utvalgets oppgaver i sesongen 2017/18 har vært: 

- Utarbeide terminliste for sommer og 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 

- Utnevne uttakskomité til stafetter på Hovedlandsrenn, NM mix-stafett, Junior NM og 

Senior NM 

- Representere kretsen i styringsgruppen for Trondheim Biathlon Team 

- Testløp og samlinger har vært arrangert i samarbeid med kretsutvikler Ola Svorkdal Hess. 

Utdanning av trenere og Teknisk Delegerte skjer i regi av kretsutvikler. 

 

Ta pulsen: 

 

Det ble gjennomført to Ta Pulsen tester for aldersgruppen 13-16 år på Saupstad i regi av 

kretsutvikler og med god hjelp fra Trondhjems Skiskyttere. 

 

Kretssamling13-14 år: 

 

Det ble gjennomført tre samlinger for aldersgruppen 13-14 år. En i Knyken, en på Saupstad 

og en på Oppdal på snø. 

 

Jentesamlinger: 

 

Det er ikke gjennomført jentesamlinger sesongen 2017/18.  Det var planlagt jentesamling i 

Granåsen 19-20.august 2017. Med bare 5 påmeldte utøvere ble det besluttet å avlyse 

samlinga. 

 

Young Star: 

 

Regional samling for aldersgruppen 15-16 år ble arrangert i Knyken i juni. Trenere var Heidi 

Langen og Geir Ola Botnan. 
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18 jenter og 17 gutter var påmeldt. Det ble samtidig gjennomført skytedelen av T2-kurset, med totalt 8 

deltagere. Kursholder Geir Ola Botnan veiledet etter beste evne vordende trenere, som fikk litt med 

seg mer kompetanse i bagasjen. 

Samlingen startet fredag kveld, med sjekk av skytestilling, og det ble kontrollert om det var nødvendig 

å justere skytestilling, håndstopper og/eller kolbelengde. På første halvdel av økten gikk guttene på 

rulleski og gjorde seg kjent i løypenettet mens jentene var på skytebanen. Etter halvgått tid byttet 

gruppene. Deretter inn i Knykstuggu, hvor det var mat. Deretter var der forlegning i brakker, i 

hopphuset og på scenen. Som vanlig var det TOPP forpleining! Alltid en fornøyelse å ha samling i 

Knyken når en får slik forpleining i et fantastisk anlegg.  

Lørdag var stående skytestilling og intervall på programmet.. Jentene hadde skyting før lunsj, 

mens gutten hadde intervall på rulleski. Etter lunsj var det motsatt og jentene fikk prøvd seg i 

bakkene. Noen hadde en (over)optimistisk start, men de fleste klarte å ta seg godt inn, og fikk en fin 

stigning på de siste dragene. De fleste lærte seg at det er viktig å holde igjen på de første dragene, slik 

at man får full effekt ut av alle dragene. På skytebanen fikk alle gode tips og arbeidsoppgaver 

forsommeren. 

Søndag startet guttene med teknikktrening på rulleski, mens jentene begynte på skytebanen med fokus 

på stående skytestilling. Deretter byttet gruppene, før det hele ble avsluttet med rolig løpetur på litt 

over en time. Samtidig med samlingen ble det også gjennomført del 1 (skytedelen) av T2-kurset. 

Takket være en super gjeng ungdommer og voksne ble det en vellykket helg! Tror og håper de fleste 

ble inspirert til å holde aktiviteten oppe gjennom sommeren. 

 

 

Trondheim Biathlon Team 

1 Visjon 

«Trondheim skal bli det beste stedet i Norge for å satse på skiskyting og vi skal bli den 

viktigste leverandøren av fremtidige eliteutøvere i skiskyting» 

2 Mål 

«Teamet skal ha et treningstilbud for alle som vil satse seriøst på skiskyting, fra videregående 

skole og oppover. Teamet skal tilby et treningstilbud som gir alle mulighet for fremgang både 

på ski og skyting. Dette gjelder både teknikk og kapasitet. Teamets utøvere skal kunne hevde 

seg i toppen av Norgescup i sine klasser» 
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3 Tilbud 

Tilbudet er bygd opp med en blanding av enkeltøkter i Trondheim og noen treningssamlinger. 

For elever ved Heimdal Videregående Skole har TBT stått for tilbudet ut over skoletid. 

Utøvere som ikke har tilhold i Trondheim kan velge å delta på kun samlingsdelen av tilbudet. 

Det har også vært åpent for deltakelse kun på enkeltøkter. 

 

Gjennom deltakelse i teamet får utøver tilgang til: fellesøkter, tester, treningssamlinger, 

personlig trener, våpen / skuddtesting og utstyrsavtaler. 

 

Tilbud TBT 

• Det er stipulert ca 27 samlingsdøgn for sesongen 2017/2018 (4-5 samlinger) 

• Det var lagt opp til ca 40 fellestreninger i løpet av sesongen. 

 

Tilbud TBT 20+ 

• Det er stipulert ca 25 samlingsdøgn for sesongen 2017/2018 

• Det var lagt opp til et snitt på 2 fellesøkter per uke i perioden mai-november (untatt juli), og et 

snitt på 1 ukentlig fellesøkt i desember-mars. Ca 70 økter totalt. 

• Planmessig testing internt i teamet (fysisk, skyting, kombinasjon) i henhold til egen testplan. 

 

For de som har valgt personlig trener i teamet kommer teknikkøkter, samtaler og andre typer 

individuelle økter i tillegg. 

 

4 Organisering 

Trondheim Biathlon Team er organisert inn under Sør-Trøndelag Skiskytterkrets som et 

treningstilbud til utøvere i 17-årsklassen og oppover, på vegne av alle klubber i kretsen. 

Trondheim Biathlon Team kan betraktes som et kretslag. 

 

Trondheim Biathlon Team ble for sesongen 2017/2018 organisert i to hovedgrupper; TBT (1.-

3. klasse videregående skole) og TBT 20+ (eldre junior og senior). Trenerne ved Heimdal 

Videregående Skole (Ingrid Bjørklimark og Vegard Ovesen) fikk hovedansvaret for 

treningstilbudet for TBT, mens treningstilbudet i TBT 20+ ble fordelt over tre 

treningsgrupper; kvinner (Stig Strand), eldre junior (Syver Nygård) og senior menn (Knut 

Brevik). 

 

Teamet ledes av en Styringsgruppe bestående av foreldre til utøvere i teamet;  

• Even Selnæs (leder) 

• Geir Striger 

• Bjørn Erik Johnsen (kasserer) 

• Anders Fremstad 

• Eivind Bergsmyr 

• Kjetil Værnes (kretsrepresentant) 

• Stig Strand (trenerrepresentant) 
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5 Økonomi 

Teamets aktiviteter i 2017/2018 er finansiert gjennom 

• Støtte fra Norges Skiskytterforbund 

• Støtte fra Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 

• Egenandeler fra utøvere, hvorav dette ofte delfinansieres av utøvers klubb. Egenandel er 

forskjellig mellom tilbudet TBT og TBT20+. 

Teamet hadde en hovedsponsor frem til starten av årets sesong, men det lykkes ikke å fornye 

denne avtalen. Teamet har drevet uten sponsorinntekter i inneværende sesong. 

 

6 Utvikling av teamet 

Som et ledd i utviklingen av teamet og treningstilbudet har man foretatt en kartlegging blant 

utøverne i løpet av sesongen. Tilbakemeldingene fra disse undersøkelsene er grunnlag for 

både korrigeringer underveis samt gir grunnlag til planleggingen av teamets tilbud neste 

sesong. 

 

7 Saupstad Testanlegg 

Trondheim Biathlon Team er involvert i driften av Saupstad Testanlegg. Det foreligger en 

trepartsavtale mellom Trondhjems Skiskyttere, Sør-Trøndelag Skiskytterkrets og Trondheim 

Biathlon Team som regulerer dette forholdet. Trondheim Biathlon Team får halvparten av alle 

inntekter ved utleie av anlegget. Trondheim Biathlon Teams inntekter skal benyttes til drift, 

vedlikehold og investeringer i anlegget. Disse inntektene skal ikke inngå i øvrig drift av 

teamet. Trondheim Biathlon Team betaler ikke leie når anlegget benyttes. 

 

 
 

Resultater 
 

TrønderCup: 

 

 2017/18 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Antall deltakere (alle klasser) 306 320 287 384 

Antall deltakere 5 el flere renn 75 103 108 134 

Antall ‘fullt-hus’ premier (13-

16 år) 

14 12 18 10 

Siden sesongen 2014/15 har kretsen premiert 13-16 åringer som skyter fullt hus i 

TrønderCup’n. Disse blir premiert med 500 skudd hver gitt av ABS Shooting. 
 

 

Medaljeoversikt mesterskap 
 2017/18 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Landsdelsmesterskap 
sprint 
(klassene 13-16 år) 

Ant medaljer J: 7 
Ant medaljer G: 8 

Ant medaljer J: 5 
Ant medaljer G: 8 

Ant medaljer J: 6 
Ant medaljer G: 7 

Ant medaljer J: 1 
Ant medaljer G: 5 

Landsdelsmesterskap 
normal 
(klassene 13-16 år) 

Ant medaljer J: 10 
Ant medaljer G: 9 

Ant medaljer J: 6 
Ant medaljer G: 6 

Antall medaljer J: 4 
Antall medaljer G: 
10 

Antall medaljer J: 3 
Antall medaljer G: 8 
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HL normal Ingen Ingen Ingen Ingen 

HL sprint G16 Bronse 
Vegard Otterlei 
Virum 

Ingen G15 Sølv  
Håkon Halseth 

Ingen 

HL stafett Ingen Ingen J15 Bronse 
Andrea Gjønnes 
Marit Østhus 
Celina Marie 
Striger 

Ingen 

Jr. NM fellesstart K19 Bronse 
Tora Eid Løvås 
M17 Sølv 
Ulrik Brimi Olsen 
M19 Bronse 
Simen Hårstad 

M17 Bronse 
Morten André 
Skånøy Søraas 

M20-21 Gull  
Ole Andreas 
Flotten 
K18 Gull 
Hilvi Emerense 
Hamar 

Ingen 

Jr. NM normal K19 Sølv 
Marte Lien 
Johnsen 
M17 Bronse 
Ulrik Brimi Olsen 
 

K20-21 Bronse 
Silje Bakken 

Ingen K17 Gull 
Hilvi Emerense 
Hamar 
M20-21 Gull  

- Andreas Kvam 

M18 Bronse  
Martin Lund 
M17 Bronse  
Jonas Bogen Øye 

Jr. NM sprint M17 Sølv 
Ulrik Brimi Olsen 
 
 
 
 
 
 

M17 Sølv 
Truls Løvaas Søvik 

M19 Sølv 
Sigbjørn-Martin 
Næss 

M20-21 Gull  
Endre Blikra 

Jr. NM stafett M17-18 Gull 
Ulrik Brimi Olsen 
Håvard Mo 
Iver Overgård 
Fremstad 
Eivind Bogen 
Brurok 
M17-21 Bronse 
Jonas Bogen Øye 
Adrian Fløttum 
Simen Hårstad 
Vegar Horneberg 
Selnæs 

K17-21 Sølv 
Kristin Våga 
Fløttum 
Jenny Enodd 
Silje Bakken 

M17-18 Bronse 
Vegar Selnæs 
Magnus Gjersvold 
Haug 
Jonas Bogen Øye 
Odin Garli 

M17-18 Bronse 
Sør-Trøndelag 1 
M17-21 Bronse 
Sør-Trøndelag 1 

Sommer-NM sprint:
  
 

Ingen Ingen M Senior Gull 
Emil Hegle 
Svendsen 
M 17 Sølv 
Odin Garli 

K19 Bronse 
Kristin Våga 
Fløttum 
M Senior Bronse 
Emil Hegle 
Svendsen 

Sommer-NM jaktstart: Ikke arrangert Ingen M Senior Sølv 
Emil Hegle 
Svendsen 
M18 Sølv 
Jonas Bogen Øye 
M17 Sølv 

K19 Bronse 
Jenny Enodd 
M Senior Bronse 
Emil Hegle 
Svendsen 
M20-21 Bronse 
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Odin Garli Endre Blikra 
K20-21 Bronse 
Mari Muan 

Sommer-NM 
fellesstart: 

Ingen    

Senior NM normal Ingen Gull 
Emil Hegle 
Svendsen 

Ingen Ingen 

Senior NM sprint Ingen Ingen M Senior Sølv 
Andreas Dahlø 
Wærnes 

Ingen 

Senior NM fellesstart Ingen Ingen Ingen Ingen 

Senior NM jaktstart Ingen Ingen Ingen Ingen 

Senior NM stafett Ingen M Senior Sølv 
Ole Andreas 
Flotten 
Andreas Kvam 
Andreas Dahlø 
Wærnes 
Emil Hegle 
Svendsen 
 
 
 

M Senior Gull 
Tommy Grøtte 
Andreas Kvam 
Andreas Dahlø 
Wærnes 
Emil Hegle 
Svendsen 

M Senior Gull 
Tommy Grøtte 
Syver Nygård 
Andreas Dahlø 
Wærnes 
Emil Hegle 
Svendsen 

NM mix-stafett Ingen 17-18 Sølv 
Tora Eid Løvås 
Odin Garli 
Simen Hårstad 

17-senior Sølv 
Mari Muan 
Tommy Grøtte 
Andreas Kvam 

Ingen 

Junior VM Ingen Ingen Ingen Stafett K Ungdom 
Bronse 
Kristin Vågå 
Fløttum 
Stafett M Junior 
Sølv 
Andreas Kvam 

Senior VM Ikke arrangert Ingen M Jaktstart Gull 
Emil Hegle 
Svendsen 
M Stafett Gull 
Emil Hegle 
Svendsen 

M Normal Sølv 
Emil Hegle 
Svendsen 

OL 
 

M Fellesstart 
Bronse 
Emil Hegle 
Svendsen 
Mix stafett Sølv 
Emil Hegle 
Svendsen 
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Berkåk, 19. April 2017 

 

 

Styret for 

Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 

 

Kjetil Værnes 

Knut Sand 

Siri Garli 

Christin Gjønnes 

Mona Selnæs 

Per Arnfinn Selvnes 

Chris Endre Haugen 

 


