
Årsmelding 2020 - 2021 
 

Kretstinget ble avholdt 12/2 2020 digitalt oppsett på grunn av smitteverntiltak som følge av COVID-

19 pandemien. Oppmøte av 20 representanter inkludert styret i TSSK. Alle var stemmeberettiget.  

 

Kretsstyre:  
 

Styrets sammensetning:  

Styret fikk etter valget og intern konstituering følgende sammensetning:  

Leder:   Thomas Sjøberg Tromsø skiskytterlag 2020-2022 2 år 

Nestleder: Wenche Mikalsen Bardu Idrettslag  2020-2021 1 år 

Kasserer:  Toril Aamo  Nordreisa Idrettslag 2020-2022 2 år 

Styremedlem:  Helga Hol  Målselv skiskyttere 2020-2021 1 år 

Styremedlem:  Rune Skog   Bjerkvik Idrettslag 2020-2022 2 år 

Varamedlem:  Dag Vollstad  Tromsø skiskytterlag  2020-2022 2 år 

Varamedlem:  Karl Petter Johansen  Nordreisa IL  2020-2021 1 år 

Revisor:  Martin Olaussen Nordreisa IL  2020-2021  1 år 

Revisor:  Kent Eirik Gerhardsen  Tromsø skiskytterlag  2020-2021 1 år 

 

Valgkomite 2020-2021:   

Leder   Steinar Vaadal   Tromsø skiskytterlag     

Medlem:  Tormod Gangsei Målselv skiskyttere  

Medlem:  Erling Martinsen Nordreisa IL  

 

 

 

 

 

 

 



Styrets arbeid:  
 

Arbeidsfordelingen i styrer har vært som følger:  

Thomas Sjøberg: Administrativ leder, kontaktperson mot forbundet og andre kretser, 

oppdatering på hjemmesiden, leder for styringsgrp Arctic Biathlon Team 

Wenche Mikalsen:  Samlingsplan og praktisk planlegging av samlinger, resultater 

Toril Aamo:   Kasserer 

Helga Hol:   Terminlisten og reiseopplegg for nasjonale renn, premiering 

karusellrenn 

Rune Skog:   Sekretær, TD og trenerkurs, TSSK utdanningsplan 

 

I tillegg har Kjell Dagfinn Engen hatt ansvar for å føre karusellregnskap.  

Greta Heim var ansvarlig for jentesamlingen 2020.  

 

 

Styrets aktiviteter:  
 

Det har blitt gjennomført seks styremøter digitalt (Teams). Styrets fem ordinære medlemmer har 

møtt. Saker er også blitt drøftet/håndtert per mail korrespondanse. Varamedlemmene har ikke vært 

innkalt i perioden.  Samarbeidet har fungert meget godt.  

Kretsens Facebook- og hjemmeside er blitt brukt for å formidle informasjon jevnlig.  

Helga Hol representerte TSSK på NSSF tinget i oktober 2020. Tradisjonelt møte ved sesongstart på 

Sjusjøen ble ikke avholdt på grunn av smitterestriksjoner.  

 

Kurs: 
I forbindelse med MOT samlingen i slutten av oktober ble det gjennomført trener 1 kurs med fem 

deltakere. Det ble ikke arrangert TD kurs i sesongen 20-21.  

 

Rent idrettslag:  
Alle lag i kretsen har gjennomført prosessen med rent idrettslag.  



Økonomi:  

 

Det vises til revidert regnskap.  

Kretsens inntekter kommer i all hovedsak fra NSSF (kretsutvikling og jentesatsning), ekstraordinære 

aktivitetsmidler fra NSSF (på grunnlag av redusert inntekt som følge av pandemi og derved 

påfølgende restriksjoner), aktivitetsmidler/grunnstønad fra Troms idrettkrets, samt momsrefusjon.    

Arctic Biathlon Team har fått bidrag fra NSSF. Etter søknad fikk teamet også innvilget støtte fra 

Sparebanken Nord Norge som del av samfunnsløftet.   

I tillegg kommer andeler av innbetalt startkontingent fra arrangør av karusellrenn, samt egenandeler 

for utøvere (og deres klubber) i Arctic Biathlon Team.   

 

Sportslig:  
 

Sesongen 20-21 har i store deler blitt preget av pågående COVID-19 pandemi. Flere planlagte renn 

nasjonalt, i regionen og i kretsen er derfor blitt avlyst. Lerøy Cup har blitt arrangert, men med ett 

begrenset antall deltakere i hver konkurranse. Dette har fått betydning for utøvere fra kretsen som 

til dels kun har hatt mulighet til å delta på et fåtall karusell- eller nasjonale renn. Forvinteren var i 

tillegg til COVID-19 preget av snømangel i store deler av Nord-Norge og vi ble tvunget til å avvikle de 

fem første karusellrennene på kunstsnøen i Målselv og med hederlig innsats av Målselvs skiskyttere 

for å få dette til.  

På tross for meldinger om sviktende motivasjon i enkelte årsklasser, synes det som at det er noe økt 

rekruttering blant rekrutter/minier. Dette er svært gledelig etter noen år med redusert deltakelse i 

disse klassene. Juniorklassen 17-19 år er fortsatt en aktiv gruppe. Overgangen til junior (og videre 

senior) har fått god støtte fra Arctic Biathlon Team satsningen, selv om antallet utøvere har minket 

noe fra forrige sesong. Spesielt i de øvre årsklassene har pandemirestriksjonene hatt betydelig 

innvirkning på konkurranseaktiviteten i perioden.  

Jentesatsningen er blitt videreført med egen jentesamling i 2020.  

Kretsen har oppnådd ett tettere samarbeid med trenere (og utøvere) på de forskjellige idrettslinjene 

på Skilinja i Nordreisa, NTG Tromsø og Bardufoss VGS. Dette har ført til en bedre samordning med 

hensyn til samlinger og derved økt deltakelse på samlinger for utøvere i hele kretsen. Også 

samlingsaktiviteten ble dog preget av pandemirestriksjoner med flere avlysninger utover høsten 

2020.  

  



Karusellrenn:  

Totalt 10 renn ble gjennomført i sesongen. Flere planlagt renn ble avlyst eller flyttet på grunn av 

pandemien eller snømangel, men gledelig nok fikk utøverne i aldersklasse opptil 19 år anledning å 

delta i relativt mange renn på tross for dette. På det meste har vi hatt over 80 påmeldte løpere. 

Antallet varierer stort mellom årsklassene. M/K 17-19 har tradisjonelt vært en stor klasse og det er 

blitt videreført også i denne sesongen. I klassene 13 – 16 år har deltakelsen vært noe redusert. 

Gledelig nok ser det ut for at vi har fått flere rekrutter og minier denne sesongen, noe som 

forhåpentligvis kan fortsette også kommende sesonger. Aldersklassene 20-22 og senior var i større 

grad forhindret å delta. Sesongavslutningen ble kansellert, men premier og ledertrøye respektive 

skytetrøye ble distribuert til vinnerne på Nikkens minneløp. For miniene var deltakelse i minst fem 

renn avgjørende for premiering. Åtte av de 10 rennene ble tellende i karusellregnskapet. 

 

Jr. VM:  

Eirik Silsand Gerhardsen, TSSL, kvalifiserte seg til Junior VM i Obertilliach der han gikk til en flott 11. 

plass på normaldistansen. På grunn av armbrudd ble planlagt deltakelse i stafetten dessverre umulig.  

 

Young Star og Barents Winter Games ble dessverre avlyst.   

 

Junior NM, NNM, HL:   

Jr. NM var planlagt gjennomført i Tromsø, men ble avlyst ( pga COVID).   

NNM var planlagt gjennomført i medio april, men måtte til slutt avlyses på grunn av smittevern.  

HL planlagt på Skillevollen i mars ble også avlyst på samme grunnlag. 

 

NC: 

Det ble gjennomført fire renn i Lerøy Cupen. På grunn av pålagt begrensing i antall deltakere på disse 

rennene var det kun tre utøvere; Trym Silsand Gerhardsen (TSSL), Eirik Silsand Gerhardsen (TSSL) og 

Morten Hol (Målselv) av TSSK sine utøvere som hadde anledning å delta.  NC finalene ble avlyst.  

Trym Silsand Gerhardsen fikk en flott 9. plass på LC 1 i Geilo, og Eirik Silsand Gerhardsen oppnådde 5. 

respektive 7. i det som ble sesongens siste Lerøy Cup i Fet. Våre utøvere har ellers kjemper hardt i 

det som da ble en samlet konkurranse med deltakere fra aldersklasse 17 – senior, på grunn av 

aktuelle restriksjoner.  

For aldersklassen 20-22 ble det arrangert et eget renn, Lerøyrennet, der TSSK var representert med 

fem deltakere: Trym SG og Erland Hauan (TSSL) gikk inn til sterke topp 15 plasseringer.  

  



NM Rulleskiskyting på Voss, september:  

TSSK var representert ved tre utøvere:   

Sprint: Morten Hol, 13 pl., Trym Silsand Gerhardsen, 20 pl., Ole Kristian Kvanli, Målselv 20 pl. 

Fellesstart: Morten Hol 6 pl., Trym Silsand Gerhardsen 17 pl., Ole Kristian Kvanli 16 pl.  

 

Arctic Biathlon Team:  

Teamet ble etablert I 2017 med en målsetning om å tilby juniorer som ønsker å satse videre fra Nord- 

Norge en plattform for instruert trening og oppfølging på renn gjennom sesongen. Som nevnt fikk 

Teamet støtte fra Sparebanken Nord-Norge for å drive denne satsningen videre i sesong 2020 og 

fremover.  

Håvar Hovde Østvik har fungert som hovedtrener. I perioden juni – oktober hadde han permisjon og 

var erstattet av Henrik Forsberg, Torjus Fossli og Johan Kilskar. Treningene har basert seg på 

individuelle økter med mulighet for en-til-en oppfølging, samt samlinger. Totalt ble det gjennomført 

fem samlinger med samtlige utøvere på teamet.  

Sportslig var det under sommeren og høsten god aktivitet i treningsarbeidet. Vinterens konkurranser 

ble for de fleste avlyst på bakgrunn av pandemi-relaterte restriksjoner med hensyn til antall 

deltakere på Lerøy Cup. Derved ble det naturlig nok også noe vanskeligere å gjennomføre sesongen 

som planlagt. Også en tenkt O2-Maks test i samarbeid med UiT ble avlyst pga smittevern. I tillegg til  

Eirik Silsand Gerhardsen har Trym Paulsen (Skonseng IL) representert teamet på Lerøy Cup.  

Teamet fik redusert antall utøvere etter at Trym Siland Gerhardsen fikk plass på rekruttlandslaget og 

Morten Hol fikk plass på Team Maxim. Amalie Triumf har vært eneste kvinnelige utøver. Sykdom og 

sviktende motivasjon har ført til redusert deltakelse på aktuelle renn for enkelte utøvere.  

Økonomisk går resultatet i pluss for inneværende sesong, takket vare bidrag fra Sparebanken Nord 

Norge. 

Fremtiden ser dessverre noe mørk ut for teamet. Det er flere utøvere som har meldt flytting og/eller 

ønske om å avslutte samarbeidet etter denne sesongen. Dette gjelder også hovedtrener Østvik. Det 

har på tross for iherdig arbeid ikke lykkes å finne erstatter for Håvar Østvik og Arctic Biathlon Team 

vil med all sannsynlighet ikke drives videre i sin nåværende form i neste sesong. Kretsen arbeider på 

en løsning sammen med NTG Tromsø og TSSL for å etablere et alternativt treningsopplegg for 

aldersgruppen 17 – senior i Nord Norge.  

  



Samlinger:  

Det ble arrangert syv samlinger i regi av TSSK inklusiv en dedikert jentesamling. Seks av disse ble 

arrangert på Bardufosstun. I oktober hadde kretsen en samling i Nordreisa med alle juniorer. 

Jentesamlingen i oktober samlet 8 deltakere i Tromsø. Årsklasse 13-14 har hatt to samlingen og 

årsklasse 15-16 to samlinger. For juniorer ble det totalt arrangert tre samlingen i 2020. Flere 

samlinger inkluderte flere årsklasser. Det har vært en bedre samordning mellom utøvere på 

idrettslinjer på idretts-VGS (NTG, NNS, BVGS) og andre juniorer i kretsen, slik at vi i større grad har 

klart å samle de fleste av kretsens juniorutøvere enn tidligere.To samlinger som var planlagt 

gjennomført i november ble avlyst på grunn av smitterestriksjoner, inklusiv samlingen for minier.  

MOT samlingen i på Bardufosstun i oktober hadde 30 deltakere (15-16 år) og instruktører fra 

kretsen/NSSF. I forbindelse med denne ble det også gjennomført trener 1 kurs samt instruktørkurs.  

Arctic Biathlon Team har hatt fem samlinger, hvorav en sammen med andre utøverne fra kretsen. 

Tradisjonelt har det blitt arrangert en samling på snø i Muonio i november, men denne ble erstattet 

med en samling i Trysil som følge av reiserestriksjoner.  

 

Kretstrenere:  

Junior: Roy Dalmo 

15-16 år: Sigbjørn Edøy (Tobias Karlsen) 

13-14 år: Rasmus Odland Kvamme (Sofia Heim) 

Mini: Rune Skog og trenere fra klubbene  

Jentesatsing: Greta Heim 

 

Resyme:  
Troms skiskytterkrets har, på lik linje med resten av verden, opplevd en meget spesiell tid, som for 

våre utøvere og arrangører hatt stor betydning for den aktiviteten vi har fått lov /mulighet til å 

arrangere. På tross for alle restriksjoner har vi likevel klart å gjennomføre en rimelig innholdsrik 

sesong, i hvert fall for de yngre aldersklassene. All heder og honnør til spesielt Målselv skiskyttere 

som på grunn av snømangel tidlig i sesongen overtok flere arrangement fra andre klubber. Klubbene 

har vist stor velvillighet og tilpasningsdyktighet i en periode der flere renn er blitt avlyst eller flyttet 

på kort varsel. 

Situasjonen er bekymringsfull for de eldre aldersklassene. Både fordi man som tidligere ser en 

tendens til reduksjon i antallet aktive utøvere og fordi disse spesielt i denne sesongen, og muligens 

også neste, i stor grad har fått spolert sin konkurransesesong og derved har hatt få muligheter til å 

måle seg med utøvere fra andre deler av landet. Det er ikke til å undre på at enkelte kjenner på en 

sviktende motivasjon med hensyn til videre satsning. Likevel ser vi utøvere som har brukt 

anledningen til å få gjennomført mere strukturert trening med mulighet til spesielt å fokusere på 

enkelte svakheter over lenger tid, når da ikke vintersesongen har vært så preget av tette 

konkurranser. For dem som ønsker å satse videre i regionen skal kretsen fortsatt jobbe iherdig for å, 

sammen med andre, legge til rette for riktig trening og oppfølging på renn.   



Samarbeidet på tvers av idrettslinjer og med kretsen er blitt styrket. Dette vil være en viktig del i det 

fremtidige arbeidet med å hjelpe juniorer som ønsker å satse på skiskyting kan gjøre det også fra 

Nord-Norge.  

Både Målselv skiskyttere og Tromsø skiskytterlag har nå anlegg og økende kompetanse for å ta seg av 

større konkurranser. Dessverre ble både NNM i Tromsø (2019) og på Bardufoss (2020) avlyst. Det 

samme gjelder da også Junior NM i Tromsø (2020). For neste sesong har Målselv og Tromsø søkt om 

å arrangere NC. Tromsø planlegger påny å arrangere Junior NM, i 2023.  

Vi ønsker å trekke inn nasjonale resurser både i samlinger og det vanlige arbeidet i styret. Forbundet 

har signalisert en økt intensjon å ta del i kretsene sitt arbeid de nærmeste årene. Med all 

sannsynlighet vil det i sesongen 21-22 bli arrangert to regionale MOT-samlinger med nasjonale trener 

resurser, hvorav en på Bardufoss.   

Vi ber alle klubber om å fortsette rekrutteringsarbeidet, spesielt i de yngste aldersklassene for å 

videreføre den positive trenden vi har sett i år. At drive en klubb med jevnlige treninger og støtte for 

utøvere i alle klasser krever en gedigen innsats av frivillige og styrer i klubbene. Vi vil derfor rette et 

spesielt takk til alle som bruker fritid og overskudd til å støtte opp om denne sporten i vår krets.   

 

 

 

 

Thomas Sjøberg   Wenche Mikalsen                                      Toril Aamo  

Leder     Nestleder/samlinger                  Kasserer 

 

 

 

Helga Hol      Rune Skog 

Styremedlem/     Styremedlem 

ansvarlig terminliste/reiser/premier  kretsutvikler/ ansvarlig kursing/utdanning 


