Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2021
Gruppestyret har i perioden bestått av:
Stein Røsten
Britt Laila Nilsgård
Geir Magne Ryttervoll
Magnar Kne Galåen

Medlem
Kasserer
Medlem
Sportslig ansvarlig

På valg 2022
På valg 2022
På valg 2022
På valg hvert år

Treningsutvalg i perioden
Magnar Kne Galåen
Stadionansvarlig i perioden
Geir Magne Ryttervoll på valg 2022
Våpenansvarlig i perioden
Geir Magne Ryttervoll på valg 2022
Sponsoransvarlig i perioden
Ubesatt
Valgkomitè i perioden
Berit Estenstad
på valg 2022
Gunn Kristin Harborg på valg 2023
Generelt
Det har vært et år med liten aktivitet i gruppa, men fortsatt et godt samarbeid med
skiskyttergruppa i Os IL og skigruppa i Røros IL. Vi har ikke avviklet styremøter da
aktivitetsnivået har vært veldig lavt. Vi har i utgangen av året 5 aktive utøvere, 1 stk. 13-16
år, 2 juniorer og 2 seniorer. Flere av våre juniorer og seniorer sluttet i løpet året. Noe av
årsaken til dette manglende renntilbud gjennom sesongen pga Covid. Det har vært tilbud på
enkelte treninger for nybegynnere samt muligheter for å prøve skyting på enkelte serierenn.
Vi har solid økonomi, foreløpig regnskap viser et overskudd på ca. 30.000,-.
Treninger
Vi har hatt treninger denne sesongen til utøvere opp til og med 15 år på TOS Arena sammen
med utøvere fra Os og Tolga/Vingelen men p.g.a. lite oppmøte har dette blitt avsluttet fra
høsten. Dette bør tas opp igjen når antall utøvere øker igjen. Juniorer og seniorer bor andre
steder og trener på egen hånd eller i team. Det har også vært restriksjoner og redusering av
trening p.g.a. Covid-19. Vi mener å ha fulgt de reguleringer som har kommer fra hovedlag og
sentrale forbund med henblikk på Covid-19.
Rekrutteringsarbeid har vært tilbud om enkelte treninger, deltagelse på kick-off, samt
serierenn med tilbud om å prøve liggende skyting.
Magnar Kne Galåen har som sportslig leder det overordnede ansvaret for treningene, og har
hatt god støtte av flere blant annet Olav Kne og Magne Langseth.
All trenerinnsats gjøres på dugnad.
I tillegg til trenerne har foreldre bidratt som stadion mannskap på hver trening og som har
hatt ansvar for rigging og klargjøring av arenaen.

Treningssamlinger:
P.g.a. lite utøvere og Covid-19 ble det i år ikke avholdt noen klubbvis samling. Det har vært
tradisjon for samling i Idre for skiskyting. Denne har utgått grunnet reiserestriksjoner til
Sverige.
De fleste juniorene og seniorene har deltatt i team, dvs Team Savalen, Team Maxin og
Trondheim Biathlon. Elin Græsli, J15, har fulgt NØSSK sitt samlingsopplegg for 13-16 år,
samt MOT Innlandet-samlinger for 15-16 åringer.

Resultater sesongen 2020/21:
Topp 10-plasseringer i NM:
Det ble ikke arrangert NM senior for 2021 pga Covid 19.

NM 20-22 Sprint Lynga
Ørjan Moseng

3

Elin Græsli
Trym Røsten
Magnar Ryttervoll

Sammenlagt NØK 20/21
6
6
2

KM 2021:
KM Fellesstart Vingelen:
2.plass

Magnar Ryttervoll

G16

KM Sprint Os/Røros
6. plass
5. plass
2. plass

Elin Græsli
Trym Røsten
Magnar Ryttervoll

J14
G15
G16

Det ble ingen sammenlagte resultater i NC-totalt p.g.a. Covid19.
Økonomi
Vi har et overskudd på ca. kr. 30.000,- i 2021.
Arrangementer
Vi skulle arrangere kretsrenn sammen med Os IL i januar og NC i februar men dette ble
avlyst p.g.a. Covid-19. Det ble søkt om kompensasjon for tapte inntekter for dette

arrangementet noe som ble innvilget. Det ble arrangert renn 1 dag, KM Sprint 13. mars 2021
og 2 dagers NØK Cup Sprint/Fellesstart 4. – 5. desember 2021.
Det ble ikke arrangert lagsmesterskap sammen med OS IL.
Anlegg/utstyr
Geir Magne Ryttervoll har hatt ansvaret for stadion, våpen, våpenvedlikehold og våpenutleie.
3. juli ble den årlige vår-dugnaden i Langegga avholdt.
Strategiarbeid og foreldremøte
Det har heller ikke vært arrangert det årlige foreldremøtet, p.g.a. Covid-19. Dette møtet
anses på som viktig både faglig og sosialt og må videreføres når samfunnet har kommet
tilbake til normal situasjon
Samarbeidet med Os IL
I 2021 har vi videreført samarbeidet med Os IL. Treningssamarbeidet opprettholdes når vi
får utøvere, og vi har jobbet med arrangementsplanlegging for de neste årene.
Avslutning
Styret er enige i at vi fortsatt bør ha stort fokus på den aktive idretten og på arbeidet med
utøverne. Rekruttering til egen klubb må ha første prioritet. Vi ser at det er god deltagelse
blant de yngste på serierenn og delvis på skitrening, og vi vil fortsette med tilbud om skyting
enkelte serierennkvelder. Vi har meldt ønske om en gjennomgang for å utrede tettere
samarbeid evt. sammenslåing av Skiskyting og Ski. Skiskyting har stiller to personer til en
gruppe for å starte på dette og har utfordret Ski til det samme.
Ellers så har også denne sesongen hatt alt for mye negativt preg av Covid19- situasjonen.
Dette har medført stor usikkerhet for utøvere og støttepersonell.
Takk til alle som har bidratt til å holde hjulene gang gjennom året!

