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ÅRSMELDING 2020/2021    
  
Nord – Østerdal skiskytterkrets har lagt bak seg en Corona sesong utenom det vanlige. 

Utfordringene har stått i kø, men likevel har vi i kretsen fått gjennomført de fleste av våre 

planlagte renn. Det har også blitt gjennomført diverse kurs etter klubbenes behov, sjøl om 

noen er blitt avlyst på grunn av Covid-19. Beklageligvis så er det noen utøvere som har fått få 

muligheter til å stille på renn. Tenker da på enkelte utøvere i klassene 20-22 og senior. 

  

De tillitsvalgte ved sesongslutt er:  
  

Navn   Verv  

Bjørn Narjord   Leder  

Ingeborg Schärer Nymoen  Nestleder  

Francis Konow  Kasserer  

Nina K. Dalløkken  Sekretær  

Erik Thorshaug  Varamedlem  

Kristin Gansmo Brenna  Varamedlem  

Siri Tobro  Revisor  

Ingunn Strand Olsson  Revisor  

Helle Øyen  Kontrollkomite  

Kjell Horten  Kontrollkomite  

Grete Gløtheim  Leder valgkomite  

Bente Fossen Valgkomite 

Leif Arne Nytrøen Valgkomite  

  

 

Ingeborg Schärer Nymoen har fungert som UIK 



    2  

  

I sesongen 2020/2021 er det blitt avholdt 5 styremøter og behandlet 20 saker.   

Første møte ble holdt på Alvdal, mens resterende møter er avviklet på Teams 

I tillegg er det avholdt 2 lagledermøter med totalt 11 saker, disse også på Teams.   

Leder har deltatt på 5 kretsledermøter, der alle har foregått på Teams. Og fellesnevneren for 

disse har vært Covid-19. 

På NSSF’s vårmøte(Teams), deltok leder med flere. 

 

Økonomi  
Styret viser til revisjonsrapporten. 

Regnskapet er revidert og styret foreslår at tinget godkjenner dette. 

 

Arrangement  
  

Sesongen har sjølsagt vært preget av corona, og vi gjennomførte 8 av totalt 12 planlagte renn. 

Det ble kun Folldal IF som ikke fikk gjennomført renn sist sesong, og KM Normal ble derfor 

ikke gjennomført. Alvdal/Tynset og Røros/Os gjennomførte 1 renn hver etter at rennhelgene 

deres ble flyttet. Retningslinjene har endret seg gjennom sesongen, og det har i enkelte 

perioder ikke vært lov til å arrangere renn på tvers av kommune grenser. 

  

Deltagertallene for NØK - cupen, viser en nedgang i antall utøvere som deltar på kretsrenn i 

aldersgruppen 13- 16 år. Totalt 57 utøvere har i år deltatt i denne aldersgruppen på NØK- 

cup, mot 64 utøvere forrige sesong. Det har nå vært nedgang over flere år, og vi har en jobb å 

gjøre for å øke rekrutteringen i kretsen  

  

Røros/Os planla NC i februar, men 2 dager før arrangementet ble en person bekreftet med 

Covid-19 smitte. Kriseledelsen i Os kommune bestemte at arrangementet måtte avlyses.  

  

Kretsen takker klubbene for flotte arrangement, og med de smittevern tiltakene som ble gjort 

så viser det seg at det ikke har vært noen bekreftet smittet på disse utendørs arrangementene.    

 

Kretsens løpere på forbundslag denne sesongen;  
  

Navn   Klubb  Deltagelse  

Juni Arnekleiv  Dombås IL  Utviklingslandslag kvinner  

Jørgen S. Sæter   Os IL  Utviklingslandslag menn U 23  

Maren Bakken Os IL Utviklingslandslag kvinner U 23  

  

  

  

  

  

Utøvere som har representert Norge internasjonalt  
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Navn   Klubb  Deltagelse  

Juni Arnekleiv  Dombås  Jr. VM   

Jørgen Solhaug Sæter  Os IL  Jr. VM   

Guri Sandvoll Tynset Jr. VM 

  

• Jørgen Solhaug Sæter, Os IL var med på Norges lag som tok sølv på stafett i 

VM.  

• Juni Arnekleiv, Dombås IL tok bronse på sprinten i VM.  

  

Nasjonale prestasjoner  
  

Også nasjonalt har kretsens utøvere markert seg godt i år:  

  

Navn   Plassering  Renn  

Jørgen Solhaug Sæter  2. plass  

3. plass  

NM rulleskiskyting sprint  

NM rulleskiskyting fellesstart 

Maren Bakken  1. plass  

1. plass 

2. plass  

3. plass 

NM sprint 

NM rulleskiskyting fellesstart  

NM rulleskiskyting sprint  

NM normal 

Ørjan Moseng 3.   plass NM sprint 

Jacob Høsøien  2.   plass  NM rulleskiskyting fellesstart  

Emil Hage Streitlien 3.   plass NM rulleskiskyting fellesstart 

Ane-Marie Berget 

Hareland 

3.   plass 

3.   plass 

NM rulleskiskyting sprint  

NM rulleskiskyting fellesstart 

  

  
  

    

Sportslig aktivitetstilbud til aldersgruppen 13-16 år og opp til 

senior.  
  
  

Aldersgruppen 13 – 16 år   
  

Trenere for denne gruppen har denne sesongen vært Steffen Solhaug Sæter og Elisabeth 

Espeland. I tillegg må hver klubb som har utøvere med på samlingene stille med minst en 

trener/foresatt. Disse bistår trenerne med tilrettelegging og praktiske oppgaver.   

  

SAMLINGSDØGN FORDELT PÅ KLUBB:  

  

Klubb  Dag Tynset(Jun) Helg Dombås (Aug) Helg Grimsbu(Okt) 

Dombås  4   6            2 

Folldal   2   2            2 
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Alvdal   1   1            1 

Tynset   7   9            6 

Kvikne   8   9            5 

Vingelen  5   2            3 

Os   1   1            1 

Røros   2   1            2 

TOTALT           30            31          22 

  

   

Den siste planlagte samlingen på Os i november ble avlyst på grunn av Covid-19. 

Sjøl om det ble gjennomført bare 3 samlinger, så samlet disse like mange som 4 samlinger 

foregående år. 

   

I 2019 var det en jenteandel på 45 % på samlingene. Denne andelen gikk noe ned sist år, med 

en jenteandel på 36 %. 

 

Det sosiale er og har alltid vært det viktigste på disse samlingene, og tilbakemeldingene går 

på at nettopp dette er en sterk bidragsyter til at samlingene er en betinget suksess. 

   

Young Star Innlandet:  
Hedmark, Oppland og NØSSK samarbeider om Young Star Innlandet. Dette er for 15 og 16-

åringene, og er et ekstra tilbud til disse klassene som deltar på HL. Fortsatt med Syver Berg-

Domås som hovedtrener. Jeg har meldt inn at NØSSK fortsatt ønsker Syver til å styre dette 

tilbudet, og det fortsetter han med. Sist sesong var det flere fra kretsen som deltok på disse 

samlingene mot foregående år, og det er positivt.  

  

Samling 1.           4.- 6. september, Lillehammer.      7 deltakere  

Samling 2.            2.- 4. oktober, Os.    11 deltakere  

Samling 3.           20.- 22. november, Dombås.    8 deltakere  

  

Kretsteamet:  

Team Nord Østerdal har hatt 25 løpere tilknytta teamet. Trener har vært Knut Erik Nesteby. I 

tillegg til at det har vært tett samhandling med Nord Østerdal Vgs.  

Det ble aldre noen muligheter for 17-19 år til å delta på nasjonale arrangement i vinter. 20-22 

fikk gjennomført NM sprint og NM Normal på Lygna i mars. Der stilte 1 av 2 mulige utøvere 

fra teamet.   

  

Tilbudet til løperne har vært samlinger:  

  

Samling 1.   12-14.juni: Grimsbu   

Samling 2.   2-5. august: Forflytningssamling   

Samling 3 .  3-6.sept, Hjemme samling   

Samling 4.   3 – 7.okt: Trysil   

Samling 5.   18 – 22.nov: Hjemme samling  

   

  

Teamdeltakelsen har også bestått av en klespakke. Dette er en avtale med Swix, gjennom 

Alvdal-Tynset Sport.  
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Det har ikke vært ett komplett teamstyre på teamet sist år, så dette prioriteres i henhold til 

handlingsplanen som gjelder. 

  

Sluttord  
 

Sesongen ble sjølsagt preget av Covid-19, med tydelige føringer lagt av myndigheter og 

forbund. Likevel ble det gjennomført renn, samlinger for de forskjellige gruppene og kursing 

så langt det lot seg gjøre. 

Utøvere i kretsen har forsynt seg godt av medaljer i de få rennene som ble arrangert. 

Jeg vil få takke klubbene og styret for ett godt samarbeid i sesongen som er avsluttet.  

 

Os 25.05.21  

  

Nord Østerdal Skiskytterkrets  

Bjørn Narjord 

Leder  
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