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2 Generell oppsummering 
 

Først av alt, en stor takk til alle kretsens utøvere, trenere og støtteapparat for å ha vist 
tålmodighet, kreativitet og fleksibilitet i en vanskelig sesong preget av Covid-19. Vi heier 

på dere. 

Skiskyttersesongen 2020/2021 ble noe helt annet enn vi ønsket oss pga Covid-19 og 

smittevernsregler. Alle har utvist stor forståelse og kreativitet, spesielt med tanke på å få 
arrangert renn. Det viste seg dessverre å bli vanskelig, og kort oppsummert var det i 

prinsippet, men få unntak, kun junior- og seniorløpere med ‘toppidrettsstatus’ som fikk gå 
skirenn i vinter. Disse løperne har representert kretsen veldig godt og kan vise til veldig 

mange, gode prestasjoner og resultater. Gratulerer til både løpere og støtteapparat! 

Heldigvis var det en snørik vinter, med gode treningsforhold, og vi vet at mange av kretsens 

løpere har benyttet sesongen veldig godt til trening, mindre testløp internt i klubbene samt 
planlegging for 2021-2022 sesongen.  

Vi gleder oss til en ny sesong, og krysser fingrene for at vi snart skal møtes igjen på tvers av 
årsklasser, klubber og arenaer! 

Oslo og Akershus Skiskytterkrets har hatt følgende styre i 2020 /2021: 
Leder:     Ole Gunnar Johnsrud  Bjerke IL 

Kasserer:    Finn Borchgrevink  TRY 
Sekretær:    Siri Jacobsen   Bærums skiklubb 

Kretsutvikler:    Svein Willassen  Oslo skiskytterklubb 

Jenteansvarlig:   Hege Berg-Knutsen  Fet skiklubb 
HL -15-16 år ansvarlig:  Anne Lise Flaa   Lørenskog Skiklubb 

Junior/ Senior ansvarlig:  Johann Rud   Fossum IF 

Styret for 2020/2021 ble konstituert i møte den 15. juni 2020. Tre av styrets medlemmer ble 

gjenvalgt og Bente Kirkhus ble erstattet med Siri Jacobsen iom at Bente ønsket å gå ut av 
styret. I perioden fra august 2020 til mai 2020 er det gjennomført 8 styremøter. Kretsting og 

vårmøte arrangeres i sammen den 10. juni 2021. 

Revisorer for 2020- 2021:  Nils Åge Lio   Bjerke IL  
     Jon-Arne Krogsæter  Ullensaker 

Valgkomité for 2020 – 2021: 

Leder:      Henrik Boehlke  Fossum 
Medlem:     Jennifer Blechar  Asker 
Medlem:    Toril Wiig    Bærum 
Varamedlem:     Nina Dogger Kringler  Lørenskog 
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3 Leders oppsummering av årets sesong 
 
Et utfordrende år 

Sesongen 2020/21 er akkurat slutt. Det har vært en sesong preget av store kontraster – og 
covid-19. Under vinterens VM ble som sedvanlig mesterskapets dronning og konge kåret, 

begge var norske og begge kom fra vår krets. Helt fantastisk. Gratulerer til hele laget, til 
klubbene, men spesielt til Tiril og Sturla, dere er fantastiske forbilder for oss. 

Samtidig har breddeidretten hatt sitt vanskeligste år noensinne. Smittevernrestriksjonene 
har stort sett forbudt organisert trening for de over 20, og konkurranser og arrangementer 

har i praksis vært forbudt uavhengig av årsklasse. Dette har medført et langt lavere og 
annerledes aktivitetsnivå enn ønskelig, men for å se det positive – vi har stort sett hatt 

anledning til å trene i faste grupper. Underveis har det vært mange vanskelige avveininger 

og vi har virkelig fått testet vår kreativitet og vilje til å ta ansvar. Nå er ikke endelig fasit klar, 
men jeg synes vi alle kan være stolte over det arbeidet som er gjort. Vi har så langt ikke hatt 

tilfeller - eller oppblomstring av smitte i våre miljøer. Dette skal vi være stolte over, og 
fornøyd med. Vel er det lav risiko for dødelighet for unge og friske mennesker, men vi vet 

veldig lite om langtidseffektene av dette viruset. Better safe than sorry. 

La oss se fremover 

Nå kan det synes som om det er lys i tunnelen, og denne gangen virker det å være reelt. 

Restriksjoner løftes mens smittetallene faller. Nå gjelder det å legge all energi inn i å få en 

best mulig start for alle treningsgrupper på alle nivåer frem mot en ny sesong. Dette er 
utrolig viktig. Anslag i NIF viser at det er store tall for forventet bortfall av utøvere på tvers av 

idretter. Skiskyting er nok ikke noe unntak. Da gjelder det å ha noe å glede seg til. Etter 
dialog mellom klubbene har OASSK tatt på seg å arrangere HL 2021/2022. Det blir vårt første 

store arrangement som vi skal løfte felles. De som var så heldige å få gå jr-NM i 

Holmenkollen for noen år siden vet hva det vil si å konkurrere i nasjonalanlegget. Det er bare 
å begynne å glede seg. 

Organisasjon 

I forbindelse med nye kommunegrenser har det vært naturlig for skiskytterne i Bødalen IF 
(som nå ligger i Asker kommune) å søke seg over til OASSK. Vi har saken til behandling på 

tinget i juni, og jeg håper jeg ikke bommer på utfallet når jeg allerede her ønsker dere 

hjertelig velkommen i familien   

 

 

DocuSign Envelope ID: D9374AEF-A1EC-45B7-9D4E-B31A706BE0F2



 

4 

 

4 Terminliste sesong 2020-2021 i OASSK 
 

Kretsens klubber hadde planlagt og var innstilt på arrangere flere renn i løpet av sesongen. 

Pga Covid-19 ble dessverre alleavlyst, med unntak av Bjerke i mars. 
 

5 Lisensoversikt  
 

Faktatall fra Idrettsregistrering viser utviklingen av lisensbetalende utøvere over 13 år i vår 
krets fra sesongen 2014/2015 til årets sesong 2020/2021. Per årsslutt var det 277 aktive 

lisensutøvere. Antallet lisenser har som vist i figur 1 over tid holdt seg relativt stabilt frem til 

sesongen 19/20 (+/- 5% ut fra et startnivå i 2014/15), og viser i 20/21 en signifikant nedgang 
fra dette nivået. Nedgangen skyldes trolig korona-situasjonen. 

 

 

 

 

Figur 1. 
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Fordeling per kjønn og per fødselsår på våre lisensbetalende utøvere: 

 
 

 

6 HL-gruppen (+ 13-14)  
 

For HL-gruppen ble det en veldig amputert og redusert sesong, hvor også hovedmålet, 
Hovedlandsrennet, ble avlyst. Det samme gjaldt de fleste andre renn.  

Samling  

Vi fikk heldigvis kjørt en HL samling i august. I utgangspunktet skulle vi vært på Sjusjøen som 
vanlig, men pga smittevernhensyn ble det dagsamlinger i Kollen i stedet. 

Med god hjelp av Forbundet hadde vi to flotte dager med mye god trening. 
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Her ble også årets MOT-pris delt ut. Prisen gikk til: Anniken Dogger Kringler, Lørenskog og 
Jacob Jæger Barth, Try. 

 

Det ble tilsammen 69 deltakere, 5 trenere og 8 voksne som deltok på samlingen. Dette er en 

viktig samling, og vi er glad for det gode samarbeidet med NSSF, spesielt med Ida Bruem 

Reistad. 

7 Junior & Senior  
 

Sesongen 2020/2021 var en kontrastfull sesong. Dessverre var hele sesongen preget av 

Covid-19 og smittesituasjonen. Det førte til at den «hjemlige ligaen» ble svært amputert. For 
17-19 åringene ble i all hovedsak alle nasjonale og regionale renn avlyst. Løpere i junior og 

senior med «toppidrettsstatus» fikk gå enkelte terminfestede Norges-cup helger, 8 renn til 
sammen hvor alle konkurrerte i seniorklassen.  

Lerøy-cup ble for alle årsklasser avlyst. Juniorene fikk anledning til å konkurrere om NM-
medlaljer i normal og sprint på Lygna i mars, mens seniorene fikk nok en helg med nasjonal 

konkurranse.  
 

Gratulerer til følgende topp ti plasseringer i NM for juniorer: 

Sprint K20-22: nr.10 Marte Dehn, Bærums/Holmenklollen Biathlon 

Sprint M20-22: nr.7 Morten Tørnblad Sameien, Fet Skiklubb/Team 20/20 Biathlon 

Sprint M20-22: nr.9 Oskar Kjos, Ullensaker Skiklubb/Team 20/20 Biathlon 

Normal K20-22: nr.6 Anne Bunemann De Besche Try, Idrettslaget 
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Med en vanskelig sesong er det like fullt svært gledelig å se samarbeidsviljen og innsatsen 
som har blitt lagt ned for å gi utøverne muligheter for å trene og konkurrere. Vi vet at mange 

klubber har lykkes godt med å arrangere klubbaserte test-løp. Mange klubber har arrangert 

klubbkaruseller med skyte-trøye og gul-ledertrøye. Selv relativt voksne utøvere motiveres av 
å få nummer på brystet. Takk til alle som har bidratt for å få dette til. 

Eneste lokale terminfestede renn ble avholdt på Bjerke i mars. Dette var meget vellykket og 

et etterlengtet «betydningsfullt løp» for kretsens utøvere i de yngre klassene. Takk til Bjerke 

som arrangør-alt gikk knirkefritt! 

Internasjonalt har kretsens løpere preget både World-cup, IBU-cup og VM. Det har rett og 
slett vært en makaløs sesong for Norge og kretsens representanter. Tiril Eckhoff fra Fossum 

vant til sammen 4 gull, 1 sølv og 1 bronse, mens Sturla Holm Lægreid fra Bærum vant 4 gull. 

Ingrid Landmark Tandrevold fra Fossum vant 1 gull, 1 sølv og 1 bronse, mens Johannes Dale 
fra Fet vant 1 sølv og 1 bronse. I verdenscupen vant Tiril Eckhoff sammenlagt mens Ingrid L 

Tandrevold ble nummer 8. Sturla H Lægreid ble nummer 2 og Johannes Dale ble nummer 5. I 
IBU cup ble Endre Strømsheim fra Bærum nummer 7 sammenlagt. Endre fikk også en 12. og 

en 13. plass på henholdsvis World Cup sprint og jaktsstart i Nove Mesto. Gratulerer også til 

Fredrik Grusd fra Fossum som var med på det norske stafettlaget som tok bronse i junior 
VM. 

Vi ønsker også å gratulere Ingela Andersson fra Try og Homenkollen Biathlon med flere 

representasjoner i IBU og World Cup. Det samme har Ragnhild Femsteinevik som 

representerer Hålandsdalen og Holmenkollen Biathlon og ble med det belønnet med uttak til 
neste års utviklingslandslag. 

Løpere fra OASSK på NSSF forbundslag sesongen 2021/2022:  

Elite Kvinner: Tiril K Eckhoff & Ingrid L Tandrevold. 

Elite Menn: Sturla H Lægreid & Johannes Dale 

Utvikling menn senior: Endre Strømsheim 
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7.1 Medaljeoversikt Rulleski NM  
 

Arrangement 
 

Medaljer til OASSK 

NM Rulleski Sprint,Voss K17:           Sølv           Kaja Wulff Berntsen, Asker 
                   Bronse      Alexandra Rud, Fossum 
K18:           Sølv           Siri Galtung Skar, Try 
K19:           Gull           Kristiane Almeland Rolstad, Ossl 
K Senior:   Gull           Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum 
M17:          Sølv          Jakob Wallenius, Ossl 
M18:          Gull          Isak Leknes Frey, Bærums 
M19:          Sølv          Simen Aaberg Skar, Bærums 
 

NM Rulleski Fellesstart,Voss K17:           Sølv           Maren Brænnare-Gran, Bærums 
                   Bronse      Signe Aaberg Skar, Bærums 
K Senior     Gull           Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum 
M17:          Sølv           Thomas Lysberg Lehn, Try 
                   Bronse      Martin Hillestad, Try  
M18:          Gull           Isak Leknes Frey, Bærums 
M Senior:  Sølv           Endre Strømsheim, Bærums 
  

 

7.2 Medaljeoversikt internasjonale mesterskap og cuper 
sammenlagt, IBU  
 

Arrangement 

 

Medaljer til OASSK 

VM Senior, Pokljuka Slovenia Kvinner Sprint:         Gull Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum 
Kvinner Jaktstart:    Gull Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum 
Kvinner Normal: Bronse Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum 
Kvinner Fellesstart: Sølv Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum  
                                   Bronse Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum 
Stafett Kvinner: Gull Tiril Eckhoff & Ingrid Tandrevold 
Miksstafett: Gull Tiril Eckhoff & Sturla Holm Lægreid, Bærums 
Parstafett:             Sølv Tiril Eckhoff 
Menn Normal:      Gull Sturla Holm Lægreid, Bærums 
                                Bronse Johannes Dale, Fet Skiklubb 
Menn Fellesstart: Gull Sturla Holm Lægreid, Bærums 
                                Sølv Johannes Dale, Fet Skiklubb 
Menn Stafett:       Gull Sturla Holm Lægreid, Bærums 
                                  
 

EM Senior, Duszniki-Zdroj Polen  Menn Normal: Bronse Endre Strømsheim, Bærums 

VM Junior, Obertilliach Østerrike Menn Stafett: Bronse Fredrik Arne Grusd, Fossum 
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Worldcup Kvinner: Tiril Eckhoff, Fossum, nr 1 
Kvinner: Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum, nr 8 
Menn: Sturla Holm Lægreid, Bærums nr 2 
Menn: Johannes Dale, Fet, nr. 5  

IBU cup Endre Strømsheim, Bærums, nr. 7 
 

 

7.3 Kraftsenter Holmenkollen 
 

Sommeren 2019 ble Kraftsenter Holmenkollen («Kraftsenteret») etablert av Holmenkollen 

Biathlon. Oslo og Akershus Skiskytterkrets inngikk samtidig en samarbeidsavtale med 
Holmenkollen Biathlon med formål å utvikle skiskyting innen vår region. I Kraftsenteret skal 

NSSF nyutviklede «Utviklingstrappen» være fundament for kursing og veiledning av utøvere, 
ledere og trenere. Det skal holdes regelmessige trenerfora, og årsplan/treningsperiodisering 

vil bli koordinert mellom team, skoler og klubber. Kraftsenteret skal være det naturlige 

møtestedet for skiskyting i vår region. Gjennom Kraftsenter Holmenkollen, Klubbmiljøer og 
Krets-satsing ønsker vi at vår region etableres som et naturlig valg for de som ønsker å 

utvikle seg innen skiskyting.  

Kjernen i Kraftsenteret: 

 I kraftsentret veiledes og utvikles regionens trenere 

 I kraftsentret planlegges og koordineres Treningsperiodisering-klubber, skoler og 
Team og har som hensikt at alle følger den samme planen 

 I kraftsentret deles teknologi og kompetanse 

 Kraftsenteret har attraktive Teamtilbud med program som inkluderer hospiterings-
samlinger 

Gjennom Kraftsenteret ble det høsten 2020 arrangert 4 samlingshelger/hospitering. Grunnet 
koronasituasjonen har deltakelsen vært noe lavere enn normalt. Kraftsenteret og 

Holmenkollen Biathlon opprettet også flere testløp og aktiviteter som følge av avlysninger 
ellers i regionen og landet. Holmenkollen Biathlon arrangerte blant annet en treningscup 

bestående av 4 renn gjennom vinteren. 

Utøvertilbud gjennom sesongen har bestått av to Team, Holmenkollen Biathlon Elitelag, og 

Holmenkollen Biathlon Fremtidslag. Sistnevnte er en videreutvikling av Team OASSK – 
tilpasset utøvere som satser på skiskyting etter endt videregående skole. Fremtidslaget 

bestod av ti løpere hvorav åtte fra kretsens klubber. Elitelaget bestod av ti løpere hvorav 

seks representerer klubber i kretsen. De to lagene gir godt tilbud til kretsens løpere som 
ønsker å utvikle seg som skiskyttere og er bidrar positivt til at vår region er en attraktiv 
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utviklingsarena. Gledelig er det å se at løpere fra andre kretser også søker seg til regionen. 
Dette ønsker vi velkommen. 

Gjennom kraftsenteret har vi i OASSK et velfungerende system for å sette aktiviteter ut i live. 
Dette arbeidet er viktig. Team tilbudet er også svært viktig for regionen. I årene som 

kommer bør vi jobbe videre med å utvikle konseptet. Særlig tiltak som går på opplæring, 
utveksling av kunnskap, motivasjon og samarbeid vil komme alle klubber, utøvere og 

foreldre til gode. Å utvikle seg som skiskytter går hånd i hånd med å utvikle seg som individ. I 

den sammenheng er tilrettelegging for utdanning sammen med en idrettskarriere viktig. Et 
godt tilrettelagt opplegg for dette i vår region vil også kunne bidra til lavere kostnader og 

med det virke positivt på rekruttering til idretten vår. 

9 Jenteprosjektet Utvikling  
 
Den velkjente pandemien begrenset oss svært også denne sesongen. Kun én samling fikk vi 

til, i den lille åpningen for felles samlinger som myndighetene ga i høst. Denne ble 
gjennomført i regn og kaldt vær på Hvalstjern den 10. oktober, med hele 48 påmeldte jenter. 

 

Samlingen var en dagssamling fra kl. 10 – 16, med tre økter og felles varm lunsj som ble 
dekket av kretsen. Vi benyttet 9 instruktører som var deltagere på trenerkurs i regi av 

kretsen, og treningsopplegget ble utarbeidet og ledet av disse. Øktene var allsidig, med 
hurtighet/hardkomb på rulleski, teknikktrening på rulleski, og lett styrke/balanseøkt. Jentene 

ble delt inn i grupper etter alder, noe som gjør at alle henger med både på tempo og nivå. 

Det var første gang vi hadde samarbeid med trenerkurset i kretsen, og opplevde at dette var 
veldig fint både som øvelse for instruktørene selv, og med tanke på tilgang til instruktører for 

oss.  
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Jentesamlingene er selvfølgelig fine samlinger med tanke på trening, og vi forsøker å holde 

et bra nivå på øvelsene, men de er nok vel så viktige med tanke på det sosiale. Da vi hadde 

samlingen i høst var det mange av jentene som ikke hadde sett hverandre siden 
nedstengningen i mars, og det var stor gjensynsglede. Man skal ikke undervurdere 

viktigheten av vennskap på tvers av klubber og alder, med tanke på å få med flest mulig 
lengst mulig. Jentene storkoste seg, og til tross for at de smittevernsmessig måtte sitte i 

klubbvise kohorter under lunsjen, var det stor stemning og prat på tvers av klubber. 

Vi opplever alltid stor interesse for, og veldig positive tilbakemeldinger på, denne type 

samlinger - som også er enkle å få til med små midler. Vi gleder oss til vi kan arrangere neste 
samling! 

10 Rekruttering og kompetanse  
 

Kretsstyret har i arbeidet med utvikling, rekruttering og kompetanse fokusert på 
idrettsspesifikk kompetanse innen skiskyting. Målet med kompetanseutviklingen er å sørge 

for at skiskytterklubbene i Oslo og Akershus har tilgang på kompetanse til ulike roller som 

skal fylles. Dette gjelder særlig trenerroller på de ulike alderstrinnene i klubbene. Ved 
rekruttering til de ulike trenerrollene har vi vært opptatt av at trenere på alderstrinn 13 år og 

eldre bør være ungdommer / unge voksne som er aktive eller tidligere aktive skiskyttere. Vi 
tror at disse utgjør bedre forbilder og derfor kan være med å beholde utøverne lenger i 

idretten enn hvis det utelukkende var foreldre som var trenere. Dette har som konsekvens at 

arbeidet med kompetanseutvikling bør satse på disse heller enn foreldre. OASSK er heldig 
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stilt ved at Oslo tiltrekker seg mange tidligere skiskyttere som kommer til byen for å studere. 
Vi ønsker å engasjere flest mulig av disse i kompetanseutvikling i regi av kretsen og med 

treneroppdrag i regi av klubbene. 

Før sesongen 2018/2019 hadde skiskytterforbundet utviklet en ny trenerstige som 

tydeliggjør kompetanseområde for trenernivåene 1, 2 og 3. 
Kursopplegg/materiale for trenerkursene i kurs-stigen er 

under utvikling. Trener 3 – kurs arrangeres av forbundet 

sentralt. Det er derfor trener 1 og trener 2 som er aktuelle for 
kretsen å arrangere. Nytt fra og med sesongen 2020/2021 i 

denne forbindelse er at det nå er blitt et krav å gjennomføre 
trener 1 eller dokumentere tilsvarende kompetanse før man 

kan trener 2. 

I sesongen 2020/2021 var det satt opp trener 2 – kurs i mai 2020, det vil si helt på starten av 

sesongen. Dette kurset ble utsatt på grunn av korona-situasjonen, men gjennomført høsten 
2020 som digitalt kurs. Den praktiske delen ble gjennomført i forbindelse med jentesamling 

på Fet i oktober 2020. Det var 25 deltakere. I tillegg er det gjennomført trener 1 - kurs i regi 

av NSSF og TD1-kurs i regi av NSSF i mars 2021. Disse kursene har hatt henholdsvis 20 og 5 
deltakere fra OASSK. Det vil bli satt opp nye kurs høsten 2021. Det er stor interesse for å 

delta på trener- og TD-kurs. 

9.1 Skiskytterskoler 
 
De fleste klubbene i kretsen gjennomfører skiskytterskoler. Nye utøvere og støtteapparatet 

(foreldre) er gjennom den viktigste delen som gir læring, sikkerhet og engasjement, og ikke 

minst blir nye samlet som et team i en aldersgruppe. På tross av korona-situasjonen har alle 
klubbene i kretsen klart å gjennomføre skiskytterskoler som normalt. 

Skiskytterskoler 
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9.2 Teknisk Delegert (TD) 
 

Kretsen utpeker TD til kretsrenn som ikke er nasjonale renn. I sesongen 2020/2021 har dette 
vært Fet-rennet, Askersprinten, BAMA Bjerke og Try-stafetten, hvorav dessverre kun Bjerke 

ble gjennomført.  Vi har p.t. sju godkjente TD1 i kretsen. Flere av disse ønsker å gå videre 
med TD2. 

11 Resultater 2020-2021 
 

Kretsens løpere har markert seg i toppen både nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder 
detaljerte resultatlister viser vi til NSSF og IBU sine oversikter via følgende linker: 

http://www.skiskyting.no/no/arrangement/resultater/ 

http://biathlonresults.com/ 

12 Anlegg  
 
Kretsen har etter hvert fått flere etterlengtede anlegg. Asker’s nye anlegg på Solli er ferdig 

og Fet er godt i gang med planlegging for utvidelse av sitt anlegg på Hvaltjern. Oslo 
kommune sitt anlegg på Lillomarka har i 2020-21 fått oppgradert standplassen og er dermed 

endelig helt ferdig etter mange års innsats fra Oslo Skiskytterlag og Lillomarka Skiklubb.  

Oversikt over anlegg i kretsen:  

 

Klubb 

Anlegg Antall 
skiver 

Rulleskiløype Snøproduksjon 

Asker Nytt anlegg på Solli 20 Nei ja 

Bjerke Nordåsen 30 nei i prosess 

Bærum  Vestmarka  20 nei ja 

Fet Hvalstjern 29 ja (2 km + 3 km) ja 

Fossum Fossum IL 30 ja (2 km) ja 

Gjerdrum     

Lørenskog     

Ossl Lillomarka 20 ja (3 km) ja 
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Nittedal Sagerud 30 nei nei 

Ullensaker Nordkisa 15 nei nei 

Try/OSSL/HSSK Holmenkollen skianlegg 30 ja ja 

 

13 Årsregnskap 2020 
  

OASSKs økonomiske stilling er god. I 2020 viser regnskapet et overskudd på kr. 139.143,64.  

Kretsen fikk ikke mva kompensasjon i 2020 grunnet at kretsen ikke var registrert som 

mottaker av mva-kompensasjon. Dette ble avklart i etterkant av at kretsen sendte inn det 

nødvendige tallgrunnlaget og er nå rettet opp, slik at kretsen vil motta mva kompensasjon 
for 2020 høsten 2021.  

Kretsens tradisjonelle økonomiske virksomhet inneholder ingen vesentlige endringer annet 

enn at en del aktiviteter ikke kunne gjennomføres pga koronasmitten. Kretsen har solid 

egenkapital og er meget likvid.  

Øremerkede midler fra NSSF ble benyttet i løpet av året. Kretsen fikk kr 75.000,- til 
teamsatsing i 2020/2021 sesongen og beløpet er i sin helhet overført til Holmenkollen 

Biathlon Team. 

Midlene fra NSSF for kretsutvikling for sesongen 2019/2020, kr. 147.678,- ble overført til 

kretsen i januar 2020. 2/3 deler av dette beløpet ble inntektsført i 2019 regnskapet. Den 
resterende 1/3 del er inntektsført i 2020. NSSF overførte nye utviklingsmidlermidler i juni, kr. 

132.366,- og i oktober med kr 25.000,- som en «bonus» for godt utviklingsarbeid. 

Det er kr. 858.120.22 innestående på kretsens bankkonti pr 31.12.20. Gjelden er kun 

kortsiktig gjeld på kr. 11.201,50 som er gjort opp når denne rapporten skrives.  

Kretsen har støttet miljøet ved kraftsenteret i Holmenkollen med kr. 70.000,- som vedtatt på 

kretstinget våren 2019.  

Kretsen følger forsiktighetsprinsippet ved regnskapsføringen. Påløpte kostnader føres til 

kostnad i det de oppstår eller faktura mottas, mens inntekter føres i det pengene er 
innestående på bankkonto. Inntekter kan inntektsføres i det påfølgende eller forrige 

regnskapsår hvis beløpet allerede er innestående på bankkonto dersom det gir riktig 
periodisering av inntektene. Styret har god informasjon angående kretsens budsjetter og hva 

hvert avdelingsbudsjett inneholder av aktiviteter. Utvalgenes budsjett og resultat følges opp 
av styret ved rapportering av status til styremøtene.  
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Det er ikke oppstått spesielle forhold etter 01.01.2021 som endrer styrets vurdering av 
kretsens økonomiske stilling.  

 

Oslo, 31.05.2021  
 

 

   
 Ole Gunnar Johnsrud 
 Styreleder 
     
 
             Finn Borchgrevink 
 Økonomi 
     
 
             Svein Willassen 
 Kretsutvikler 
 
  
             Anne Lise Flaa 
             HL, 15/16 år ansvarlig 
  
              
             Hege Berg-Knutsen 
 Jenteansvarlig 
 
             
             Johann Ruud 
             Junior/ Senior ansvarlig
   
              
             Siri Jacobsen 
 Sekretær   
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