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PARA-SKISKYTING

Per i dag har vi en helt suveren utøver på toppen. Han er suveren både som menneske og som utøver..
Det er:
Nils Erik Ulset, Tingvoll IL

• Han har en arvelig muskelsvekkelse i begge bein, og konkurrerer i klassen LW3. 
Han begynte å konkurrere i 1993. Siden 2002 har han tatt en rekke VM medaljer og han har paralympiske 
medaljer i alle mesterskap han har vært med. Han har også medaljer i langrenn og har fått Egebergs ærespris 
og flere priser på Idrettsgallaen

• I dag har Nils Erik gode vilkår for sin toppidretssatsing, men vi må være ærlige å si takk til Nils Erik for at han 
har gått opp den løypa sammen med oss. 

• Per i dag er Nils Erik den eneste på elitelag i para-skiskyting

https://no.wikipedia.org/wiki/Prosentsystemet_i_handikappidrett
https://no.wikipedia.org/wiki/1993


FRAMTIDA FOR PARA-SKISKYTING

• Vi ser at det er flere aktuelle løpere som kommer opp. Det ser ut til at vi allerede nå kan si at det er fire 
aktuelle løpere for elitelaget for kommende sesong 2019/2020.

• For oss er det en enorm økning og noe som gjør at vi for aller første gang kan ha et operativt elitelag for 
paraskiskyting. 

• En gutt i tillegg til Nils Erik og to jenter, en sittende og en stående utøver.

DEBUTANT: Vilde Nilsen endte på en 5.-plass i 6 km 
skiskyting stående under paralympics. 
Foto: AFP PHOTO / OIS / IOC / Thomas LOVELOCK / 
NTB scanpix



KONKURRANSER I NORGE

• Fra sesongen 2018/19 skal være tilbud om egen para-klasse i alle typer skiskytterkonkurranser, også 
kretsrenn.

• Disse skal ha egen premiering.
• Nils Erik Ulset ble den første Norgesmesteren 

i para-skiskyting under 
NM rulleskiskyting 2019 i Steinkjer.

• De ulike klassene skal ha benevnelsen FH, 
f.eks FH – Jenter 15 år
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REKRUTTERINGSARBEID

NSSF arrangerer årlig:
Rekruttsamlinger for utøverne som er nest best. Det varierer mellom fire til seks helgesamlinger per år.

1 Sommerskiskytterskole
2 Miljøsmaling for utøvere 10 – 14 år i forbindelse med Ridderuka 
3 To miljøsamlinger

Svaksynt utøver som har med seg ledsager.
Ledsager har gul signal-skjorte og går med mikrofon og høyttaler, 
han lager et lydsignal for å gå etter hele veien. 



UPPI

• Utviklingsprosjekt paralympisk idrett
• Stiftelsen VI: Like muligheter til å prestere!

VI jobber for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere 
funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

• Samarbeid mellom Olympiatoppen og Stiftelsen VI som inkluderer 10 særforbund for å øke rekruttering og 
innen 8 år doble antall medaljekandidater i paralympics.
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PARA ARRANGEMENTER

•Para World Cup Lillehammer 15-19 Desember 2019

•World Para Biathlon Championships 2020 Østersund
9-15 mars 2020

•Para Snow Sports World Championships 
Lillehammer/Hafjell 6-20 februar 2021
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UTFORDRINGENE

1 Oppfølging av løpere hjemme i klubben – kunnskap
2 Ledsagere på samlingene. Vi tar vanlig påmeldingskontingent for utøverne, men vi som forbund ordner 
med ledsagere, det koster mye.
3 Nok kapasitet. I år har vi eksempelvis 15 plasser og 15 ledsagere klare til Ridderuka. Påmeldingen er 
åpen til 1. februar.
4 Nok utstyr. Spesielt er lydlaservåpnene dyre.

Lydlaservåpen for blinde og svaksynte.
Koster litt over 50.000 kr per stk. 
En trenger også strøm på standplass for å bruke de.

Marian og Petter på sommerskiskytterskole
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