
 
 

Årsberetning 2020-2021 
HEDMARK SKISKYTTERKRETS 

 
 

Aktive klubber i Hedmark skiskytterkrets  

• Austmarka IL  

• Hernes IL  

• Mjøsski 

• Sjusjøen IL.  

• Stor-Elvdal skiklubb 

• Sørskogbygda IL 

• Trysilgutten IL 

• Vestre Trysil IL 

• Åsnes SSL 
 
Ikke-aktive klubber er Nordbygda/Løten Ski, Rena IL. 
 

Styret 2020-2021  

Verv Navn Klubb 

Leder Anne Dorte Carlson Trysilgutten 

Leder May-Linn H. Lagmannsveen Mjøsski 

Sekretær Sara Sundli Stor-Elvdal 

Styremedlem Roger Nystrand Mjøsski 

Styremedlem Jon Anders Lien Mjøsski 

Vara Bente Bredalen   Åsnes  

   

Revisor Stig Aldor Vennestrøm Mjøsski 

Revisor Mathias Neråsen Sjusjøen IL 

   

Valgkomite Ola Alme  Hernes 

Valgkomite Thomas Syljeset Hernes 

 
 
Det har vært avholdt 8 styremøter i Hedmark skiskytterkrets i 2020-2021. I tillegg har det vært tett 
dialog gjennom vinteren for å håndtere koronasituasjonen og tilpasninger til den. 
 
Kretsen var representert med leder på NSSFs ordinære forbundsting 17 oktober og Fagmøte klubb og 
krets 18 oktober.  NSSF har gjennomført en rekke kretsledermøter gjennom vinteren med 
informasjon om og drøfting av tilpasninger som følge av koronasituasjonen og smitteutviklingen. 
HSSK har deltatt på alle møter med minimum leder. Nestleder og kretsutvikler har også representert.    
 

Lisensbetalende utøvere 

Antall lisensbetalende løpere i kretsen var 41 i sesongen 2020-2021, en økning på 4 fra sesongen 
2019-20.  Over de siste 10 årene har antall jenter/kvinner har vært relativt stabilt mens det er stort 
frafall blant gutter/herrer.  



 
 

 
Årets lille økning er positivt, men antallet utøvere er fortsatt på et så lavt at det er bekymringsfullt 
med tanke hva som skjer som følge av koronarestriksjoner og svært begrenset aktivitet både på 
kretsnivå og nasjonalt siste året.  
  
Rekruttering må ha svært høy prioritet i kretsens aktiviteter de kommende årene.  
 
 

 
 
 

Gjennomført aktivitet i kretsen  

Kretsutvikler 
Sondre Bollum ble ansatt som kretsutvikler (utviklingsansvarlig) i september 2021 for å bistå med å 
øke antall skiskyttere i Hedmark gjennom å styrke aktivitetsnivået både på krets- og klubbnivå. 
Kretsutvikler har hatt direktekontakten mot klubbene, vært ansvarlig for kretssamlinger, gjennomført 
dagsamlinger i klubbene og invitert til fagwebinar for foreldre og trenere 
 
Samlinger 
I stedet for helgesamlinger har Kretsen fokusert på å gjennomføre dagsamlinger uten overnatting for 
å tilpasse seg de til enhver tid gjeldende koronaretningslinjene. Deltagelsen viser god økning fra året 
før. 
 

• 24-25 oktober var det dagsamlinger på Veldre Sag med 30 deltagere fra 6 klubber 

• 7. desember var det dagsamling på ski i Trysil med 40 deltagere og påfølgende kretsrenn 8 
desember  

 
Som erstatning for avlyste renn i Hedmarkscupen fikk alle klubbene tilbud om dagsamling med 
Kretsutvikler. Dette ble godt mottatt og i alt ble det gjennomført 5 dagsamlinger for klubbene 
Austmarka IL/Hernes IL, Mjøsski, Åsnes SSL, Trysilgutten IL og Stor Elvdal. Totalt involverte 
klubbsamlingene 50 deltagere i aldersgruppen 10-19 år.  
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Young Star Innlandet  
Kretsen har sammen med Oppland og Nord-Østerdal også denne sesongen samarbeidet for å 
videreføre tilbudet «Young Star innlandet» til kretsenes 15 og 16 åringer. Syver Berg i Dombås IL har 
vært koordinator og leder for dette. Det er gjennomført tre samlinger for aldersgruppen på 
henholdsvis Lillehammer (MOT-samling), Os og Dombås. Tilbakemelding fra klubbene, utøvere og 
foreldre har vært gode. Deltagelsen har vært noe lavere enn tidligere, noe som nok i stor grad 
skyldes Covid-19. 
 
Kurs 
Vi har ikke klart å gjennomføre eller ha deltagere på alle kurs vi hadde mål om, og må sette ekstra 
fokus på dette kommende år.  
 

• Kretsen har hatt 11 deltagere på Trener 1 kurs. Kurset ble gjennomført med digital teori i tillegg 
til en praktisk del. I tillegg har kretsen hatt 1 deltager på Trener 3-kurs. 

• Kretsen har hatt 3 deltager på TD1-kurs  

• Det har vært gjennomført kurs med EQ-timing med 5 deltagere  
 
Skiskytterskoler/innføringskurs 

• Det har vært gjennomført 2 skiskytterskoler med i alt 13 deltagere i regi av Stor-Elvdal og 
Mjøsski. Dette var langt færre enn målsetning og må fokuseres ekstra kommende år. 

 
Koordinering av reiser på nasjonale renn 
Kretsen har ansvar for å arranger reiser, opphold og «teknisk avvikling» på alle NC, HL og NM.  
Pga Covid-19 ble dette kun aktuelt på NM Rulleski på Voss.  
 
Hedmarkscupen 
Hedmarkscupen ble svært redusert i år som følge av Covid-19. Kun 2 renn lot seg gjennomføre:  

• IL Trysilgutten arrangerte kretsrenn i sprint den 8. desember med 63 startende 

• Hernes  arrangerte KM Normal 13 mars med 43 deltagere  
 

Team Woodcon 

Team Woodcon er kretsens junior/senior-satsning. Teamet er finansiert via egne sponsormidler og 
har egen ledelse og egen økonomi som rapporteres inn i kretsens regnskap. Teamet har hatt flere 
samlinger i perioden mai – november og det er gjennomført en rekke fellesøkter på dagtid på 
Lillehammer. Team Woodcon har de siste årene hatt en solid utvikling, noe som gjenspeiler seg i 
resultater og antall søkere til teamet. Det har sin hovedbase på Lillehammer og vil også ha dette 
kommende sesonger. Det er nå skrevet en tre års avtale med hovedsponsor Woodcon AS og trener 
Aasmund Kjøllmoen Steien. Teamet har i år bestått av flere utøvere fra andre kretser i tillegg til 
utøvere fra HSSK.  
 
Årets sesong har vært preget av koronasituasjonen. Det har vært gjennomført samlinger og treninger 
innenfor angitte restriksjoner. Enkelte av teamets utøvere har oppfylt kravet til toppidrettsstatus og 
deltatt på nasjonale arrangementer og har oppnådd gode resultater. I tillegg har en av teamets 
utøvere deltatt i junior VM og oppnådde sølv på stafetten, og ble totalt best av de norske utøverne 
som deltok.  
 

 

 



 
 

Medaljevinnere og Topp 10   

Som følge av Covid19 ble det ikke gjennomført NM, NC, eller Hovedlandsrenn vinteren 2020/2021  
Rulleski-NM ble imidlertid gjennomført, og der ble det en rekke topp-10 plasseringer for Hedmarks 
utøvere: 
 

Rulleski NM 

Sprint K20-22 Nr. 10 Marte Carlson Møller Trysilgutten/Team Maxim 

 K19 Nr. 9 Marte Holmen Nilssen MjøsSki/Team Nord-Østerdal 

 M18 Nr. 2 Stian Fedreheim Hernes IL/NTG Lillehammer 

     

Fellesstart K20-22 Nr. 5 Marte Carlson Møller Trysilgutten/Team Maxim 

 K19 Nr. 2 Marte Holmen Nilssen MjøsSki/Team Nord-Østerdal 

 K19 Nr. 10 Gina Lagmandsveen Hjemli MjøsSki/Team Nord-Østerdal 

 M18 Nr. 5 Stian Fedreheim Hernes IL/NTG Lillehammer 

 M17 Nr. 6 Sigurd Bakke MjøsSki/Team Nord-Østerdal 

 
I tråd med Kretsens organisasjonsplan påskjønnes Marte Holmen Nilssen og Stian Fedreheim med 

pengepremie på kr 1000 for sine sølvmedaljer på NM Rulleski 2020.  

 

Økonomi 
 
Regnskapet for Kretsen i 2020 viser inntekter på kr 1.142.510, kostnader på kr 1.132.109 og et 
overskudd på kr 10.201. I tallene er Young Star Innlandet og Team Woodcon inkludert. 
 
Regnskapet for kretsaktivitetene viser inntekter på 252.503, kostnader på 122.554 og driftsresultat på 
kr 129.949. Hovedårsaken til det store overskuddet er reduserte kostnader som følge av Covid-19 
samt kostnadsførte poster i 2019 som ble innbetalt i 2020. 
 

 
 

Hedmark 11.05.2021 
 
 
 

______________________   ______________________    ______________________ 
Sara Sundli      Jon Anders Lien       Roger Nystrand 
 
 

             __________________________     _________________________ 
May-Linn Holøien Lagmandsveen    Anne Dorte Carlson 
 
 


