
 

Oppland Skiskytterkrets 
Årsberetning for sesongen 

2020-21 
 
 

1. Kretsting  
 
Oppland Skiskytterkrets avholdt sitt 23 ordinære kretsting på Lygna Skisenter 18. juni 2020. 

2. Styrets arbeid   
 
Styret har bestått av: 

Navn  Funksjon 
Ottar Øygard Leder 
Jørn Smidesang Nestleder 
Britt Mordal  
Hans Martin Tronrud 

Kasserer 
Kretsutvikler 

Frode Hagen 
Petter Klette 

Styremedlem/ TD 
Styremedlem 

Vidar Nilssen  
Rolf Børstad 

Varamedlem 
Varamedlem 
 

Andre roller i kretsen: 
Syver Berg-Domås 
Stine Jøranli  
Malin Jøranli 
 
Valg komiteen:  
 
 
 
 
Revisor 

 
«Skiskyttere med mot» ansvarlig 
Gullsport Cup 
Jenteansvarlig 
 
Kjell Erik Owren 
Tore Grønlien 
Jan Petter Stalenget 
Vara: Kjartan Tosterud 
 
Irene Sunde Jonsson 
Magnus Aass 
 

   
 
Det er avholdt 3 styremøter og høstmøte 

● 21. sept 2020, Dokka 
● 26. okt 2020, Dokka, Høstmøte (Jens Schjerven fra NSSF deltok) 
● 16. mars 2021, Gjennomført på Teams 
● 4. Mai 2021, Dokka 

 
Det ble ikke avholdt styremøte våren 2020 pga korona-situasjonen. 



 
3. Lag og klubber i kretsen.   
 
Oppland Skiskytterkrets består av følgende lag (som har betalt lisens): 
 
Gjøvik Skiklubb - skiskyting 
Nordre Land IL - Skiskyting 
Skjåk IL - Skiskyting 
Skrautvål IL - Skiskyting 
Søndre Ål Sportsklubb Skiskyting 
Tingelstad Skiskytterklubb 
Tormod Skilag – Skiskyting 
Tretten Skiskytterlag 
Vestre Slidre IL - Skiskyting 
Vingrom IL – Skiskyting 
Vågå IL - skiskyting 
Østre Toten Skilag Skiskyting 
Øystre Slidre IL - Skiskyting 
Øystre Slidre SSL – Skiskyting 
 
Dette er 14 lag. 
I løpet av sesongen har Øystre Slidre SSL gått inn i Øystre Slidre IL. 
Vågå IL – skiskyting har meldt seg ut av Norges Skiskytterforbund 
 
I kretsen opererer vi pr dags dato med 12 lag.  
 
Det var løst 93 lisenser i skiskyting for sesongen 2020-2021 
Dette var fordelt på 26 jenter og 67 gutter.  
En nedgang på 8 de siste 2 år (4 siste år) 
 

4. Økonomi   
Kretsstyret ved Britt Mordal har ført regnskapet for kretsen. Dette fungerer bra.   
Oppland Skiskytterkrets er registrert i Brønnøysund.  
Oppland Skiskytterkrets er også registrert i Frivillighetsregisteret. 
Regnskapet viser: 
- et overskudd på kr 93386 i 2020 mot et underskudd på kr. 625 i 2019.  
- Kretsen har innestående på bank kr. 292 667. pr 31.12.20 mot kr. 128 038 pr. 31.12.19.  
Likviditeten er tilfredsstillende. Regnskapet blir presentert som eget punkt på årsmøtet.  
Det høye overskuddet skyldes et krevende år pga Covid-19 pandemien, og mye planlagt 
aktivitet/samlinger har ikke vært mulig å gjennomføre. 
 
OSSK er organisatorisk og juridisk ansvarlig for Team Maxim. 
Det blir ført eget regnskap for dette teamet. 
 
  



 
5. Sport/ Kretsutvikler/ Jenteansvarlig  
 
Sesongen 2020-2021: 
Vi ser tilbake på et spesielt driftsår i OSSK. På grunn av Covid-19 pandemien og smittevernregler ble 
det kun arrangert et fåtall kretsrenn. Når det gjelder nasjonale arrangement ble det kun gjennomført 
Lerøy-renn for seniorer og de beste juniorene (20-22). Kun for løpere som kom innenfor kategorien 
toppidrett. 
Det ble altså ikke arrangert nasjonale renn for aldersbestemte klasser og junior klassene 17-19 år. 
Eksempelvis ble HL, Kvalfoss sprinten, landsdelsmesterskap, JR NM og senior NM avlyst. 
Det har også vært utfordrende å arrangere ulik kursaktivitet og samlinger på grunn av varierende 
smitteverntiltak. 
 
Skiskyttere med mot: 
Et samarbeid mellom Oppland, Hedmark og Nord-Østerdal skiskytterkretser om felles samlinger for 
15-16 åringer. 
Syver Berg-Domås har på vegne av kretsene vært ansvarlig for gjennomføringen av samlingene. 

Hensikten med samlingene er å skape et større miljø for våre utøvere. Ved å samle utøvere fra tre 
kretser vil vi få nye venner, skape et større miljø og lære mere av hverandre. Vi ønsker å skape et 
positivt miljø som kan føre til at utøverne våre ønsker å være med flere år i skiskyttersporten.  

Skiskyttere med mot samlinger 2020:  

1. 4-6. September Lillehammer  
2. 2-4 oktober Os  
3. 6-8 november på Dombås (snøsamling)  

Samlingene ble gjennomført fra fredag til søndag. Av treninger ble det en økt fredag kveld, to på 
lørdag og en på søndag morgen. Samlingene ble avsluttet etter felles lunsj søndag. Fredagskveldene 
og lørdagskveldene ble fylt med treningslære og sosiale innslag.  

 
Kretssamlinger: 
 
Kretsen har gjennomført 1 samling på rekrutt nivå (13-16 år). 
Denne ble avholdt i Karidalen med Østre Toten IL som vertskap. 
Planen var å ha 2 dagsamlinger til, men siden smittesituasjonen har vært så opp å ned så har vi ikke 
tatt sjansen på å samle rekrutter fra 11år. 
Vi håper på neste år kan by på bedre tider for å samles på tvers av klubber i kretsen! 
 
 
Jenteansvarlig 
 
Malin Jøranli, Nordre Land IL har vært jenteansvarlig for OSSK. Hun har samarbeidet med Hans 
Martin Tronrud om kretsens rekruttsamlinger. 
OSSK takker Malin for at hun vil ta på seg denne oppgaven. 
 



 
 

6. Gullsport Cup   
 
OSSK har også denne vinteren arrangert Gullsport-cup for rekrutter fra 11 -16 år.  Det ble totalt 
avviklet 3 renn i vinter. 
Første rennet ble arrangert på Østre Toten, mens de to siste på Lillehammer. 
Siden det kun ble 3 tellende renn, ble det ikke grunnlag for premiering i år. Men premiene ligger på 
lager frem til neste år. 
Kretsen vil takke alle klubbene som har jobbet for å arrangere renn denne vinteren, mye jobb har 
blitt lagt ned i planlegging av renn som har blitt avlyst. 
 
Ønsker alle hjertelig velkommen til ny cup-sesong 2021/2022. 
 

7. TD- og treneropplæring.   
 
Det ble avholdt TD-kurs 31.oktober 2020 i Karidalen skisenter, og det deltok 3 personer fra Østre 
Toten skilag. I tillegg er det i regi av Norges skiskytterforbund arrangert to digitale kurs på Teams i 
vinter, hvor Frode Hagen stilte som en av kursholderne. På det ene kurset deltok det en fra Søndre Ål 
sportsklubb, så totalt har kretsen fått utdannet fire nye TD1’ere denne sesongen.  
Det har bedret TD-situasjonen noe i kretsen. Men vi skulle gjerne hatt flere TDer fra andre klubber 
også, slik at vi kan fortsette med å ha to TDer på våre arrangement og uten at noen må ta flere 
oppdrag i sesongen. Skal vi klare det bør kretsen ha en TD1-gruppe på minst 10-12 stk TDer til hver 
sesong.  
Målet bør fortsatt være 4-5 nye TD utdannede pr år for god kontinuitet i kretsen. Kretsen bør også på 
sikt jobbe for å få flere som kan gå videre som TD2. 
 
Også denne sesongen har vi satt opp de TDene som gjennomførte kurs høsten 2020 sammen med en 
mer erfaren TD på våre renn, men pga korona er det blitt mange avlyste arrangement som har gjort 
at ikke alle har fått praktisert. 
 

8. Aktiviteter og prestasjoner  
 
På tross av Corona pandemien har det likevel vært god aktivitet i mange av klubbene sist sesong. 
Selv om det har vært få konkurranser har mange treninger og treningsrenn vært gjennomført. 
Blant de Opplands løpere som har hatt anledning til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt har det 
vært mange gode resultater.  
 
Gode prestasjoner sesongen 2020/2021 
 
Resultater Oppland Skiskytterkrets    
Topp 3 plasseringer     
Se eget vedlegg 
     

For kommende sesong er følgende løpere fra OSSK tatt ut til forbundslag:  
Kvinner elite:   Karoline Offigstad Knotten. 
Menn utvikling:  Sivert Bakken og Vebjørn Sørum. 
Kvinner utvikling U23: Synne Owren 



 
9. Lagledere og støtteapparat på større renn.  
 
Kretsen oppnevner ansvarlig klubb for alle større renn nasjonalt, NC, NM og HL. 
Den respektive klubb peker ut lagleder(e) som da er kretsens ansvarlige for gjennomføring av 
kretsoppgaver før, under og etter rennet. 
Dette ble en enkel oppgave denne sesongen da det var svært begrenset antall utøvere fra OSSK som 
fikk anledning til å gå Lerøyrenn. 
I tillegg ble innskyting på disse rennene organisert av NSSF med teams vise innskytinger. 
Denne måten å organisere innskyting på fungerte meget bra og det var mange positive 
tilbakemeldinger på dette. 
 

10. Arrangementer – renn i regi av klubbene. 
 
Flere klubber i kretsen tar på seg oppgaver med å arrangere større og mindre renn. 
Det er en imponerende innsats som legges ned for å skape aktivitet og gode opplevelser både for 
våre rekrutter og de mer erfarne løperne. 
Lygna Skisenter ved Tingelstad og SÅS arrangerte også denne sesongen NC/Lerøyrenn. 
To helger tok de på seg å arrangere renn tross en krevende smittesituasjon. 
Det ble ellers gjennomført kretsrenn i ØTS, Karidalen og på Vingrom, Lillehammer. 
Flere andre klubber planla renn, men disse ble avlyst. 
 

11. Team og samarbeid. 
 
Kretsen samarbeider med Hedmark krets og Nord Østerdals krets når det gjelder  
«Skiskyttere med mot» samlinger. Et samarbeid som fungerer bra.  
 
Team Maxim er organisatorisk og juridisk knyttet til kretsen.  
 

 

 

For Oppland Skiskytterkrets: (Sign) 
 
 
 
Ottar Øygard   Jørn Smidesang   Britt Mordal 
 
 
 
Frode Hagen  Hans Martin Tronrud   Petter Klette 
 
 
 
 


