
Trondheim	Biathlon	Team	
Årsrapport	for	sesongen	2020/21		
 
Bakgrunn	og	formål		
Tilbudet for juniorene i kretsen ble fra og med sesongen 2015/16 skilt ut i et eget team, 
Trondheim Biathlon Team, underlagt Sør-Trøndelag skiskytterkrets. Fra sesongen 2016/2017 
ble teamet utvidet med et tilbud til seniorer, i sammenheng med at Team Statkraft Trondheim 
ble avviklet. Sesongen 2020/2021 ble tilbudet ytterligere tilpasset med tre treningstilbud: 

• TBT – treningstilbud for 1. – 4. klasse på videregående 
• TBT20+ Basis – grunntilbud for 20 år og oppover 
• TBT20+ Utvidet – forsterket tilbud for 20 år og oppover 

 
Tilbudene	
Tilbudet er bygd opp med en blanding av enkeltøkter i Trondheim og noen treningssamlinger. 
Hoveddelen av aktiviteten foregår i Trondheim. Gjennom deltakelse i teamet får utøver 
tilgang til: fellesøkter, tester, treningssamlinger, personlig trener, våpen / skuddtesting, 
eventuelle utstyrsavtaler. 
 
Formålet med Trondheim Biathlon Team er å gi våre juniorer og seniorer gode betingelser for 
å utvikle seg som skiskyttere, både gjennom å forsterke det opplegget mange har gjennom 
videregående utdanning, og ved å sømløst ivareta de som er ferdig med videregående og 
ønsker å satse videre på skiskyting.  
 
Organisering		
Trondheim Biathlon Team er organisatorisk underlagt og rapporterer til Sør-Trøndelag 
skiskytterkrets. Teamet har et eget «driftsstyre». Kretsen har en representant i styret, som 
ellers består av foreldre til utøvere.  
 
Styrets sammensetning 2020/2021:  
Even Selnæs (leder), Kjetil Værnes (kretsens representant), Geir Striger, John Jensen, Roar 
Wærnes, Knut Sand, Stig Tyvold og Liv Løvaas.  
 
Trenere i Trondheim Biathlon Team sesongen 2020/2021 har vært 
 
TBT: 
Knut Kuvås Breivik 
Vegard Ovesen 
Thomas Berge Foyn 
Syver Nygård 
 
TBT20+ 
Stig Strand (Utvidet) 
Andreas Kvam (Utvidet) 
Anders Myrland (Utvidet) 
Ingrid Østhus (Basis) 
Kristoffer Johnsson (Basis) 
Chris Endre Haugen (Basis) 
 



	
Aktivitet		
Aktiviteten i teamet startet i mai 2020. Sesongopplegg ble annonsert på kretsens og 
forbundets nettsider og dette beskriver innholdet i tilbudet.  
 
Sesongen har vært sterkt preget av Covid-19, men treningsarbeidet har stort sett gått som 
planlagt. Smittesituasjonen har likevel påvirket samlingsaktiviteten.  
 
Sesongen ble også spesiell og dette har spesielt gått ut over Ungdom og Junior som reelt sett 
ikke har fått konkurrert i løpet av sesongen. 10 av seniorløperne i teamet var definert som 
innenfor NIFs definisjon av toppidrettsutøvere eller «morgendagens toppidrettsutøvere» og 
fikk dermed delta på en rekke begrensede nasjonale renn. Disse var ikke ordinære Norges 
Cup renn. 
 
På tampen av sesongen arrangerte teamet «Vårslæpp» for første gang, et skiskyttermaraton 
hvor man tok i bruk Saupstad, Granåsen og Nilsbyen i ett og samme renn. Rennet var åpent 
for utøvere i teamet. Det var et populært arrangement som man satser på å gjenta også i årene 
fremover. 
 
Teamet har dekket treneres reise og opphold i forbindelse med Norges Cup arrangement hvor 
teamet har stilt med trenere i tillegg til kretsens lederapparat. 
 
I løpet av året har foreldre fra teamet i samarbeid med Trondhjems skiskyttere stått for drift 
og utleie av Saupstad Testanlegg.    
	
Utøvere		
I sesongen 2020/21 har totalt 53 løpere vært tilsluttet teamet, hvorav 19 i treningsgruppen 
TBT og 34 utøvere i TBT20+.  
	
Økonomi		
Teamets inntekter består av treningsavgift, momskompensasjon, inntekter fra drift av 
Saupstad Testanlegg og noe dugnadsinnsats fra foreldre, trenere, utøvere og ledere. Teamet 
budsjetterer med henblikk på et nullresultat hvert år.  
 
TBT20+ mottok tyngdepunktsmidler for sesongen fra NSSF sentralt på kr. 75.000,- for for å 
ivareta treningstilbud som ett av fire tyngdepunkt i landet.  


