
 

 

 
   

NØSSK 
Nord-Østerdal skiskytterkrets 

 
 
  
  
  

   

 
 

Referat fra lagledermøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 
 

Møte:  Lagledermøte i NØSSK  

Dato:  27.05.2019 kl 19:00 

Sted:  Digitalt møte på Microsoft Teams 

 

Til stede fra klubbene:  
Dombås: Marianne Motterud og Kristin Gansmo Brenna (styret). 

Alvdal: Øystein Ledang (styret)  

Folldal: Bjørn Tore Streitlien  

Kvikne: Eystein Bekken og Ingeborg Schärer Nymoen (styret). 

Tynset: Sissel Bolstad og Roar Tangen 

Os: Gjermund Horten, Pål Dalløkken, Arne Horten (NSSF) og Nina K. Dalløkken (styret). 

Vingelen: Øystein Rønningen, Amund Leren (styret) og Leif Vingelen (styret) 

Røros: Stein Røsten og Francis Konow (styret). 

 
 

 

 

Sak 8 - 2019/2020 Informasjon fra klubbene  
 

• Røros 

o Har pr. 12 aktive utøvere. 2 i aldersgruppen 13- 16 år, 6 juniorer og 4 seniorer. 

o 1 utøver på skiskytterskole i år 

o Har gitt tilbud om å prøve skiskyting på noen serierenn i år. 

o God økonomi iom at det ble et greit overskudd fra Norgescupen de arrangerte 

sammen med Os. 

o Har fått koronarefusjon for avlyst NØK- cup som de skulle arrangert med Os. 

o Kjører felles treninger i TOS Arena med Os. Vingelen har også vært med på 

noen treninger i vinter.  

 

• Os 

o 3 nybegynnere på en skiskytterskole i år. Ble kjørt et veldig tilrettelagt 

opplegg mot disse tre, der treningstider ble tilpasset utøverne.  

o Totalt 11 aktive utøvere + 3 på skiskytterskole.  

Av de 11 har 6 gått NØK- cup og 5 har gått NC, NM og vært i jr. VM 

o 2 utøvere på landslag 
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o Ser viktigheten av å lage et godt miljø for å øke rekruttering og holde på 

utøvere.  

o Har i år trent sammen med Røros og litt med Vingelen.  

o Gjennomførte årets første testrenn på snø for 15 jr/sr utøvere 16. mai 2020 på 

TOS Arena.   

 

• Vingelen 

o Mindre rekruttering, ikke kjørt rekruttering /prøvekveld. 

o Totalt ca 20 løpere. 

o Tror samarbeid mellom klubbene på treningsfronten er fremtiden. Har i vinter 

trent litt sammen med Røros og Os. Håper også å få et samarbeid med Tynset 

på ski. 

o Ny klubbkontakt er Øystein Rønningen 

 

• Tynset 

o 7 nybegynnere som gjennomførte skiskytterskolen 

o Totalt ca 20 løpere 

o Har startet opp med barmarkstrening 2 dager i uken for gruppen 13- 16 år. 

o Ny klubbkontakt er Roar Tangen 

 

• Kvikne 

o Amputert sesong. Fikk ikke gjennomført de 2 planlagte rennene i NØK- cupen 

pga. koronasituasjonen.  

o Har søkt om kompensasjon for de avlyste rennene i NØK- cupen + 1 

serierenn. Har fått det.  

o Har 5 løpere i klassen 17 år og opp til senior som har gått renn i NC, NM og 

IBU.  

o Har ca 15 løpere under 15 år.  

o Gjennomfører fortsatt «Magne» treninger en fast kveld i uken  

o Ser ut som de skal få lagd en større parkeringsplass ved stadion. 

o Har fått tak i ca 15 selvanvisere til fra Stryn. 
 

• Alvdal 

o 9 stk. deltok på skiskytterskolen i år. 

o Totalt er de ca 15 unger i alderen 9-16 år på trening, men pr nå har et fåtall 

deltatt på kretsrenn.  

o 3 utøvere har gått NC. 

o Jobber med å få til et helårsanlegg. 
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• Folldal 

o 1 nybegynner, 8 utøvere i aldersgruppen 10-15 år som har vært med på terning 

og noen renn. 3 juniorer og 1 senior. 

o Det ble nedlagt mye arbeid med jr. NM som de arrangerte i år. 

 

• Dombås 

o 6 utøvere på skiskytterskole i år. Håper at i alle fall 4-5 fortsetter også neste 

sesong. 

o Totalt aktive 20 utøvere. 12 i aldersgruppen 10-14 år, 7 juniorer og 1 senior. 

o Har flere som går NC og har en utøver som er på internasjonalt nivå. 

o De prøver å dele treningene inn i 3 grupper. En gruppe for skiskytterskole, 

en gruppe for utøvere i alderen 9-11 år og en gruppe for 12 år og eldre. 

 

Sak 9 – 2019/2020  Oppsummering sesongen 2019/2020 

 

• Sesongen startet på normalt vis, men fikk seg en brå avslutning etter at jr. NM i 

Folldal ble arrangert pga. koronasituasjonen.  

• I NØK- cupen ble det gjennomført 7 renn og 5 renn ble tellende i totalen. 

• Vi observerer at færre utøvere er med på kretsrenn. Vi må neste år ha som mål å 

motivere flere til å bli med. Kretsrenn må «ufarliggjøres».  Trenger ikke racing dress 

og det siste innen skiutstyr for å delta! Lavterskeltilbud. 

 

Arne Horten informerte om følgende: 

• NM på rulleski blir i september. 

• Blinkfestivalen blir TV sendt, men uten publikum. 

• Norge ble beste nasjon internasjonalt i år på både menn og kvinnesiden. 

• Pga koronasituasjonen ble rennet i Holmenkollen avlyst, som medfører økonomiske 

konsekvenser. 

• NM i Vik ble i år avlyst. Neste års NM er bestemt at skal gå i Granåsen. Dette kan 

medføre at roteringen på hvilken region som blir tildelt NM blir forskjøvet med ett år 

slik at Vik får NM i 2022. 

 

Sak 10 - 2019/2020 Evaluering – modell stafettuttak 

Tilbakemeldingene er at modellen for stafettuttak har fungert bra. Det er en klar og 

matematisk modell som ble brukt i år. Det ble ikke behov for å utøve skjønn på noen av de to 

stafettene som ble gjennomført.  

 

Lagledermøtet er derfor klar på at modellen fungerer bra og også skal brukes til neste år. 
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Sak 11- 2019/2020 Sesongavslutning  

Det er Alvdal som skulle stått for avslutningen i år.  

 

Styrets forslag er at vi legger premieutdelingen og utdeling av deltagerbevis for NØK- cup på 

slutten av dagsamlingen den 20.06.20 for gruppen 13 – 16 år. 

 

Når det gjelder utdeling av gavekort for de eldre utøverne som har prestert i NC, NM og VM 

sendes de med klubbkontaktene på kretstinget. Hver enkelt klubb blir da ansvarlig for å 

levere gavekortene til «sine» utøvere. 

 

Lagledermøtet var enig i styrets forslag. 

 

Sak 12 – 2019/ 2020  Samlinger 13-16 år 

• 13-16 ÅR (født 2005 – 2008):  

 

Steffen S. Sæter og Elisabeth Espeland har tatt på seg å være ansvarlige trenere for gruppa 

13-16 år denne sesongen. De legger opp til et lignende løp for samlinger og opplegg som 

tidligere år. Første samling er 20/6-20 på Tynset (Haverslia). 

 

Kontantbetaling på samling ble diskutert. Det ble bestemt at kretsen fakturerer utøvernes 

klubber i etterkant av samlingene, i stedet for at den enkelte utøver skal betale selv. 

 

Det kom tilbakemelding på at hadde vært fint om trenerne klarte å dele gruppene inn litt etter 

nivå, for å forhindre at det f.eks. blir for hardt å henge med de eldste for 13 åringene.  

Hvis det skal være mulig må foreldre/trener gi beskjed til de ansvarlige hvem det evt. gjelder. 

 

 

• 15-16 ÅR (født 2006 og 2006) 
Syver Berg-Domaas er ansvarlig for Youngstar Innlandet, sammen med Steffen S. Sæter. 

Dette er et tilbud til alle født 2005 og 2006 i Innlandet, og følger også tidligere opplegg. 

 

Viser til info på kretsens hjemmeside.  

https://skiskyting.no/kretser/region-ost/nord-osterdal-ssk/samlingsplan-for-13-16-ar-og-

youngstar-innlandet-sesongen-2020-2021/ 
 

 

Sak 13 – 2019/ 2020  Status – Rent idrettslag  

6 av 8 klubber er nå registrert som Rent IL. Pr. nå mangler bare Alvdal og Dombås.  
Både Dombås og Alvdal er i prosess og regner med at de skal få gjennomført kurset i 

nærmeste fremtid. 

 

Det ble informert om at både Antidoping Norge holder foredrag for utøvere på NØVGS.  

Styret undersøker med Antidoping Norge om de har mulighet for å holde et slikt foredrag for 

foreldre og utøvere i løpet av neste sesong. 

https://skiskyting.no/kretser/region-ost/nord-osterdal-ssk/samlingsplan-for-13-16-ar-og-youngstar-innlandet-sesongen-2020-2021/
https://skiskyting.no/kretser/region-ost/nord-osterdal-ssk/samlingsplan-for-13-16-ar-og-youngstar-innlandet-sesongen-2020-2021/
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Sak 14 – 2019/ 2020 Eventuelt 

• Informasjon fra forbundet v/Arne 

o Det jobbes bra i IBU om dagen. Det er inngått en ny avtale med EBU om at 

skirenn skal gå på breddekanaler (NRK og TV2). 

o Det forhandles nå med NRK om en avtale ut 21/22. 

o Skiskyttertinget vil i år bli den 17. oktober. For å etablere en bedre link ut mot 

klubber og kretser kombineres tinget med med klubb- og kretsledermøte. 

Oppfordrer til å melde inn saker! 

• Team 17 år +: 

Toyota Slettum Bil har trukket seg ut som hovedsponsor etter 19/20 sesongen.  

Fra og med sesongen 20/21 blir teamet hetende Team Nord Østerdal. 

 

Så langt vi kjenner til, så er alle våre løpere tilknyttet et team med base Trondheim, 

Lillehammer, Oslo eller Nord Østerdal (NØVGS/Tynset). 

 

Det er nå 24 løpere på Team Nord Østerdal, med base på NØVS. På teamet er 10 utøvere fra 

andre kretser (9 fra Hedmark og 1 fra Buskerud). Knut Erik Nesteby er hovedtrener.  

 

Tilbudet for sesongen 20/21 blir tilnærmet likt tidligere sesonger, med noe mer fokus på 

hjemmesamlinger. 

 

• Organisering ved NC/NM.  

I og med at Team Nord Østerdal nå har med så mange løpere fra Hedmark SSK (og Buskerud 

SSK), er det viktig at det er tett dialog mellom kretsene med tanke på organisering av 

opplegg og overnatting for utøvere og foreldre.  

 

I tillegg har dette en økonomisk side, hvor NØSSK blir stående som garantist.  

 

Nytt styre må gå i dialog med de andre kretsene for å avklare dette før neste sesong, både ifht 

organiseringene og økonomi. 

 

• Plan for utdanning og kompetanse 

NSSF vurdere gjennomføring av innføringskurs og trener 1-kurs digitalt. 

 


