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MÅLSELV: Flere av de 
beste juniorene forla-
ter Troms for å satse på 
idretten sin. I kretsen 
skal de gjøre sitt for at 
de som blir igjen får 
et best mulig sportslig 
tilbud.

SKISKYTING

Ivar Løvland
ivar@nye-troms.no

Tre juniorer fra Troms har den 
siste sesongen satset fra Lille-
hammer. Kommende sesong 
fordobles det antallet med ski-
skyttere fra Troms som skal ha 
OL-byen fra 1994 som sin nye 
arena for satsinga. Det gjør at 
nivået i de eldste juniorklassene 
i Troms svekkes, og det gjør at 
kretsens satsingsteam, Arctic Bi-
athlon, skrinlegges.

– Det er for få igjen til at det 
tilbudet kan opprettholdes. For 
sporten i Troms er det egentlig en 
katastrofe, sier trener for laget de 
siste par sesongene, Håvar Hov-
de Østvik.

Bardu-dølen går samtidig opp 
i sin stillingsprosent på NTG i 
Tromsø, slik at han uansett ikke 
hadde hatt mulighet til å fortset-
te som trener for laget.

Fem samlinger
Når løpere som brødrene Eirik 
og Sivert Silsand Gerhardsen fra 
Tromsø og Jørgen Brones Stener-
sen fra Målselv nå også skal gjøre 
lillehamringer av seg, tynnes det 
ut med lokalt satsende løpere.

Likevel er samlingsansvarlig i 
Troms skiskytterkrets, Wenche 
Mikalsen fra Bardu, klar på at de 
skal gi de gjenværende juniorene 

et best mulig tilbud. Det blir etter 
kretslagsmodellen, der løperne 
over 17 år skal få minst fem sam-
linger å være med på.

– Det skal være gode samlinger 
med mer trenertetthet enn van-
lig, sier Mikalsen.

Forståelse
Hun erkjenner at kvaliteten på 
skiskyttermiljøet i Troms svek-
kes når flere av de beste velger å 
forlate kretsen, men har samtidig 
forståelse for valgene som tas.

– Vi skulle selvsagt ønske at 
alle ble og satset fra Troms – og 
jeg tror resultatene kan oppnås 
like godt med base i Troms – men 
jeg har full forståelse for valgene 

de nå tar. Det har også litt med 
tilfeldigheter å gjøre, sier Wenche 
Mikalsen.

Mange jenter
Hun sier kretsen langtfra er tilba-
ke på noe bunnivå med tanke på 
juniorer, selv om mange forsvin-
ner ut fra kretsen. Totalt regner 
hun med at de kan få rundt 40 
deltakere på kretsens planlagte 
juniorsamlinger, og ekstra glede-
lig er det at omtrent halvparten 
av dem er jenter.

– Vi har absolutt løpere å bygge 
videre på, sier Mikalsen.

Vil ha hjelp
Den første juniorsamlinga er al-

lerede planlagt i starten av juli 
måned. Kretsens samlingsan-
svarlige har også spilt ballen over 
til forbundet for å få hjelp til sam-
lingene slik at de blir forankret 
best mulig med trenerkvaliteter.

– Å få en landslagstrener til ei 
av samlingene hadde selvsagt 
vært veldig bra om vi klarte å få 
det til, sier Wenche Mikalsen.

Svekket lag
Arctic Biathlon har vært et 
samarbeidsprosjekt mellom de 
nordnorske kretsene med base 
i Tromsø. I realiteten har Troms 
styrt det meste, og i utgangs-
punktet var det sju løpere på 
laget. Laget ble svekket med en 

løper som reiste til førstegangs-
tjeneste og en løper fra Nordland 
som måtte studere hjemmefra 
grunnet koronaen. I tillegg har 
ikke løperne over 20 år fått kon-
kurrere fritt, og dermed falt et par 
løpere til ut av laget.

Trener Håvar Hovde Østvik 
har derfor forståelse for at de få 
som blir igjen søker seg til andre 
steder, som Lillehammer, for å få 
best mulig forutsetninger for sat-
singa.

– Så lenge det heller ikke er ei 
fullgod rulleskiløype i tilknyt-
ning til standplassen på skista-
dion i Tromsø blir det vanskelig 
å satse derfra, sier Håvar Hovde 
Østvik.

SVEKKES: Juniormiljøet i Troms skiskytterkrets svekkes neste sesong gjennom at flere løpere vil satse med Lillehammer som sin base. Her fra fellesstarten 
sist søndag på Rustahøgda.

Skal gi et godt tilbud 
gjennom flere samlinger

Regjeringen justerer 
stimuleringsordnin-
gen for frivillighets-
sektoren slik at det kan 
søkes støtte til både 
mindreinntekter og 
merkostnader. Idret-
ten jubler.

IDRETT

NTB
sporten@nye-troms.no

– Dette er meget positivt, og jeg 
opplever at regjeringen har lyttet 
til idrettens innspill. Nå vil våre 
idrettslag og arrangører kompen-
seres både for tapte inntekter og 
faste uunngåelige kostnader, i 
tråd med innretningen i fjorårets 
kompensasjonsordninger. Det-

te er svært gledelig og samtidig 
helt nødvendig for å stå godt nok 
rustet når idretten nå etter hvert 
gjenåpnes, sier idrettspresident 
Berit Kjøll i en pressemelding.

Kulturdepartementet melder 
om justeringen i en pressemel-

ding der det står at organisasjo-
ner fortsatt kan søke om dek-
ning for merkostnader, både til 
å utvikle nye aktivitetstilbud 
og til å tilpasse aktivitetene til 
smittevernrestriksjonene. I til-
legg dekkes mindreinntekter fra 

arrangementer og annen spesi-
fisert aktivitet, slik det ble gjort i 
fjorårets kompensasjonsordning.

Det legges opp til dekningsgrad 
på 70 prosent ved helt eller delvis 
gjennomførte arrangement og 
aktiviteter, 50 prosent for avlyste. 
Sammenligningsgrunnlaget vil 
være tilsvarende arrangement og 
aktiviteter i en normalsituasjon.

– Det var helt nødvendig å 
justere ordningen slik at den er 
tilpasset den faktiske smittesitu-
asjonen. Jeg har hatt bra dialog 
og fått mange gode innspill fra 
idretten og frivilligheten i det-
te arbeidet, sier kultur- og like-
stillingsminister Abid Raja (V) i 
pressemeldingen.

– Målet er at denne ordningen 
skal sette hele frivilligheten i 
stand til å gjennomføre arrange-
menter så snart det er mulig.

Ordningen er også forlenget 
fram til 31. august i år. For den 
delen av ordningen som gjelder 
breddeidretten sendes de fore-

slåtte endringene til EØS-tilsynet 
Esa for godkjenning.

– Nå håper vi at ordningen går 
raskt gjennom i Esa slik at våre 
organisasjonsledd og arrangører 
kan starte søknadsprosessen ras-
kest mulig. Jeg vet at det allerede 
er mange slunkne klubbkasser 
der ute. Det har jo ikke vært noen 
støtteordninger å søke på så langt 
i 2021, sier Kjøll.

Kulturdepartementet opplyser 
at det er bevilget 1485 millioner 
kroner til stimuleringsordninger 
for frivilligheten og idretten fra 1. 
januar til 31. august 2021. Midle-
ne er fordelt på to ordninger, en 
bred stimuleringsordning og en 
ordning for publikumsarrange-
ment av nasjonal verdi i idretts-
sektoren.

Raja er på linje med Kjøll i øn-
sket om hurtig Esa-godkjenning.

– Jeg håper dette blir behand-
let raskt slik at vi kan åpne for 
søknader så fort som mulig, sier 
han.
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