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Referat fra lagledermøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 
 

Møte:  Lagledermøte i NØSSK  

Dato:  15.10.2019 kl 19:00 

Sted:  Microsoft Teams 

 

Til stede fra klubbene:  

Dombås: Marianne Motterud 

Folldal: Bjørn Tore Streitlien 

Alvdal: Øystein Ledang 

Kvikne: Eystein Bekken 

Tynset: Roar Tangen 

Vingelen: Øystein Rønning og Sigrid Nesteby 

Os: Pål Dalløkken  

Røros: Stein Røsten 

 

Til stede fra styret:  

Bjørn Narjord- Os, Ingeborg Schärer Nymoen - Kvikne, Francis Konow- Røros og Nina 

Kjellesvig Dalløkken- Os, Kristin Gansmo Brenna - Dombås.  
 

 

 

 

Sak 1 - 2020/2021 Informasjon fra klubbene  

 

• Alvdal 

Har vært ganske stille frem til nå. 1 utøver er med på team og 1 utøver har vært med på 

kretsens samlinger.  

Til miljøsamlingen førstkommende helg er det påmeldt ca 30 stk.  

 

• Folldal 

Juniorløperne trener bra.  

Har sendt ut invitasjon via skolene for å prøve å rekruttere yngre utøvere. 

Er optimistisk og mener de skal klare å få med en del yngre. 
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• Kvikne 

 Sommerens «Magne trening» har i år fått en ny vri.  

Har kjørt skytetrening i ca 45 min før de har begitt seg ut på løpetur. Har også i år vært 

veldig populært. 

De eldste trener jevnt og trutt. Det var ingen nybegynnere i fjor. Har håp om å få med 

noen fra 3. klasse i år på skiskytterskole 

 

• Os 

De eldste kjører egne opplegg og har allerede fått en bra start på sesongen med NM på 

rulleski som resulterte i flere medaljer. 

Røros, Vingelen og Os har i sommer kjørt felles treninger, fungerer bra, selv om det har 

vært lite osinger på trening.  

Samarbeidet med Røros og Vingelen fortsetter også til vinteren. Da blir det 

fellestreninger på Morabben på onsdager og TOS Arena på søndager.  

Kjørte tilpasset skiskytterskole for 3 nye i fjor. Håper å få med de videre i år også. 

Kommer til å kjøre samme opplegg på skiskytterskolen i år for de som evt. ønsker å prøve 

seg på skiskyting. 

Forberedelsene til vinterens NC arrangement på TOS arena er godt i gang.  

 

• Røros 

Juniorer og seniorer trenger godt i sine team.  

2 utøvere har vært med på Young Star samlinger og kretssamlinger.  

 

Treningssamarbeid med Os og Vingelen. 

Kjører kick-off med skigruppa nå på tirsdag. Håper å få med 3-4 nye utøvere på 

skiskytterskole.   

Planlegger å gi mulighet for å prøve skiskyting i kombinasjon med ordinære skitreninger.  

 

• Tynset 

Er godt i gang og det er stor aktivitet i anlegget.   

 

Juniorer og seniorer trener godt.  

13- 16 åringene er med på YS og kretsens samlinger. Har trent 1 gang i uken siden 

midten på august.  

Det yngste partiet starter opp nå på tirsdag.  

 

De har 10 nybegynnere i 10. og 11. årgangen. 

 

• Vingelenp 

Har gjennomført fellestreninger med Os/ Røros i sommer og høst.  

Samarbeidet videreføres også i vinter. 

Har gjennomført en samling i juli og starter opp med sikkerhetskurs og onsdagstreninger.  
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Sak 2 – 2020/2021  Terminliste 2020/2021 med oversikt over TD´er og lagledere NC og 

HL 

Terminliste for kommende sesongs kretsrenn i NØK- cupen ble gått igjennom og vedtatt. 

Dato / Arrangør Type renn Ansvarlig for TD 

5. - 6. desember, 

Dombås            

Sprint / Normal Jan Erik Bjørn / Folldal 

30. - 31. januar, Os/Røros   KM sprint / Normal Harald Sverja 

6.- 7. februar, Tynset/Alvdal Sprint/Fellesstart Kjell Horten og Pål 

Dalløkken 

20. – 21.februar, Folldal KM Normal/Sprint Røros/Leif Vingelen 

27. – 28. februar, Vingelen KM Fellesstart/Sprint Hans Olav Arnekleiv og 

Kristian Sverdrup 

20.-21. mars, Kvikne  NØK Cup avslutning  

Sprint / Fellesstart 

Tynset 

 

De klubbene som ikke har meldt inn hvem som skal være ansvarlig TD på kretsrenn må 

melde det inn så fort som mulig til Nina Dalløkken og seinest innen 15.11.20. 

 

Det ble bestemt at neste års terminliste tas opp til diskusjon på vårmøtet. Noen momenter 

som bør diskuteres er da bl.a. antall rennhelger og type renn. 

 

Forslag til lagledere sesongen 2020/2021: 

Dato  Lagleder 

13.11 – 15.11, Sjusjøen  Vegard Harborg 

27.11 – 29.11, Geilo Ragnar Sollid 

11.12 – 13.12, Lygna Knut Brevad 

8.1 – 10.1, Stryn Ole Dagfinn Brenna 

22.1 – 24.1, Brumunddal Elisabeth Espeland 

12.2 - 14.2 Os i Ø Bjørn Tore Streitlien 

04.3 – 7.3, HL  Roar Tangen/Stein Røsten 

11.3- 14.3, Tromsø Eystein Bekken 

25.3 - 28.3, Trondheim Gjermund Horten 

 

 

Lagledere har ansvar for å ta med seg en lagleder til, men da en som har løper i en annen 

pulje enn seg selv. Evt bytte av helg, varsles kretsleder Bjørn Narjord. 
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Sak 3 - 2020/2021 Leie av tidtakerutstyr 

Mange av klubbene er i dag avhengig av å låne utstyr fra andre klubber i kretsen for å 

gjennomføre store og mindre arrangement.  

 

Dette er kostbart utstyr å investere i, og ikke minst vedlikeholde.  

 

Siden det er store forskjeller på hvor mye utstyr de forskjellige klubbene har, fremmet Røros 

og Os et forslag på at det burde være faste priser for utlån mellom klubbene. På den måten 

sikres det at det ikke bare er noen få klubber som bærer kostnadene for utstyr.  

 

Os /Røros kom med følgende forslag på priser:  

 

Type utstyr Beskrivelse Pris pr renn/rennhelg (tirs-tirs) 

ETS Mellomtidsstasjon 300,- 

ECB Målstasjon 450,- 

ESD2 Startklokke 200,- 

EKP2 Tastatur   10,- 

 

Leieprisene er pr. renn/rennhelg og er av 1 ukes varighet (fra tirsdag til tirsdag). 

 

Lagledermøtet diskuterte innspillet fra Os og Røros ang. leie av tidtakerutstyr og stilte seg 

positiv til at det utarbeides en slik prisliste. 

 

Klubbene sender en oversikt over sitt utsyr til kretsens sekretær, Nina K. Dalløkken på mail 

så fort som mulig.  Den samlede prisoversikten blir så lagt ut på kretsens sider.  
 

 

Sak 4 - 2020/2021 Kurs kommende sesong 

 

Ønske om forskjellige kurs ble diskutert.  

• Skiskytterskole  

Arrangeres av den enkelte klubb. 

• Trener 1 kurs   

Ønske om trener 1 kurs ble meldt inn. 

Styret undersøker muligheten for å arrangere digitalt kurs via Teams.  

 

Styret minnet om at alle kurs som gjennomføres ute i klubbene må registreres på 

skiskytterforbundets hjemmeside.  

 

Sak 5 – 2019/ 2020  Informasjon fra styret  

• Ny utdanningsansvarlig 

Elisabeth Espeland har sagt seg villig til å tre inn i funksjonen som 

utdanningsansvarlig fra våren 2021.   
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Styret tar seg av oppgavene som er knyttet til UIK funksjonen frem til Elisabeth trer 

inn i den.  

• Team Nord- Østerdal 

Teamet har et foreldrestyrt styre.  

Styret består av: 

o Leder - mangler pr. tiden 

o Francis Konow – ansvarlig for økonomi 

o Torger Høsøien – ansvar for bekledning 

o Kristin G. Brenna – ansvar for sponsorer 

Styret mangler pr. tiden en leder, men det jobbes med å få denne på plass. 

 

• Korona veileder 

Arrangører som skal gjennomføre renn må sette seg inn i korona- veilederen som 

ligger ute på forbundets hjemmesider.  

Før renn anbefaler kretsen at klubbene tar kontakt med kommunelegen for å diskutere 

arrangementet.  

 

• Fritak fra styret 

Ola Husom har bedt om å bli fritatt fra å sitte i styre inneværende sesong. 

Henvendelsen tas til følge.  

 

Sak 6 – 2019/ 2020 Eventuelt 

  

• Ansvarlig for overnatting på NC, NM og HL 

Turid Often som har i flere år vært ansvarlig for å booke overnatting for kretsens 

utøvere på NC, HL og NM. Hun har nå varslet at hun ikke tar på seg oppgaven for 

neste sesong.   

Styret takker Turid for innsatsen over mange år! 

 

• Snø på Dombås og Os 

o Dombås kommer til å legge ut snø i slutten av oktober.  

o Os klargjør for snø produksjon. Så fort det kommer nok kuldegrader settes 

produksjonen i gang.  

 

• 13-16 samlinger med kretsen 

10. – 11. oktober arrangerte kretsen helgesamling for 22. ivrige ungdommer i 

aldersgruppen 13- 16 år på helgesamling på Grimsbu. 

Trenerne rapportert om god stemning og veldig bra innsats av deltagerne.  


