
Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2019 
 
Gruppestyret har i perioden bestått av: 
   
Gunn Kristin Harborg  Kasserer På valg 2020 
Nina Konow Sekretær På valg 2021 
Berit Estenstad Styremedlem På valg 2020 
Stein Røsten Sportslig ansvarlig På valg hvert år 

 
   

Laget har ikke hatt fungerende leder siste år. 
 
Treningsutvalg i perioden 
Stein Røsten 
(Anna Harborg) 
 
Stadionansvarlig i perioden 
Thor Kjøsen på valg 2021 
 
Våpenansvarlig i perioden 
Geir Magne Ryttervoll på valg 2021 
 
Sponsoransvarlig i perioden 
Ubesatt 
 
Valgkomitè i perioden 
Rune Moan på valg 2021 
 
Generelt 
Det har vært et år med noe mindre aktivitet i gruppa, men fortsatt et godt samarbeid med 
skiskyttergruppa i Os IL og skigruppa i Røros IL. Våre styremøter er i stor grad avviklet 
sammen med Røros il Ski, spesielt med tanke på å øke rekruttering til både ski og skiskyting. 
Her har vi store utfordringer. Vi har 12 aktive utøvere, 2 stk. 13-16 år, 6 juniorer og 4 
seniorer. Det har vært tilbud om Skiskytterskole for nybegynnere, med kun deltagelse av en 
utøver. Vi har et godt økonomisk resultat, i hovedsak på grunn av overskudd etter 
Norgescup, samt noe redusert aktivitet. Det har vært avholdt styremøter på månedlig basis.  
 
Treninger 
Vi har hatt en treningsgruppe denne sesongen, dvs utøvere opp til og med 15 år, som har 
trent på TOS Arena sammen med utøvere fra Os. Juniorer og seniorer bor andre steder og 
trener på egen hånd eller i team. 
Som tidligere har vi også i år hatt fellestreninger på onsdager for alle aldersgrupper og 
søndager  for utøvere fra 13 år og oppover. 
Rekrutteringsarbeid har vært tilbud om skiskytterskole, deltagelse på kick-off, samt serierenn 
med tilbud om å prøve liggende skyting. 
Stein Røsten har som sportslig leder det overordnede ansvaret for treningene, og har hatt 
god støtte i følgende som har bidratt som trenere gjennom sesongen:  
Vegar Harborg, Anna Harborg, Hans Arild Skjevdal, Olav Sæter og Knut Tønset.  
All trenerinnsats gjøres på dugnad. 
I tillegg til trenerne har foreldre bidratt som stadionmannskap på hver trening, som har hatt 
ansvar for rigging og klargjøring av arenaen. 
 
Treningssamlinger: 
I samarbeid med Os IL Ski og Skiskyting og Røros IL Ski, gjennomførte vi også i år 
treningssamling på Idrefjell den første helga i september. Siden gruppen bestod av relativt 



unge utøvere, ble det i år samling uten den tradisjonelle sykkelturen med båttur over 
Femunden. 
 
Gruppen gjennomførte den obligatoriske sikkerhetskvelden sammen med Os IL Skiskyting. 
Denne gangen var det Røros IL som stod for opplegget i stadionhuset på TOS Arena.  
 
De fleste juniorene og seniorene har deltatt i team, dvs Team Toyota Slettum Bil,           
Team Maxim og Trondheim Biathlon. Kristina Skjevdal har vært på rekrutteringslandslaget. 
Vi har også hatt noen utøvere med på kretsen sitt samlingsopplegg for 13-16 år. Magnar 
Ryttervoll, G15, har deltatt i samlingsopplegget til Young Star Innlandet.  
 
Resultater sesongen 2018/19: 
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Halvor       34 52 
Ørjan 11 20   4 22 31 5 
Magnus 18 4     12  
Signe     6 6 7 7 
Ola     41 46   
Håvard     27 10 10 6 
Silje 25 23 16 23 11 22 19 22 
Kristina         
Lars 
Gunnar 

        

Magne   77 61 42 41   
  
 
 
 NC 

sprint 
Os 

NC 
sprint 
Os 

NM junior, 
NC senior 
normal Østre 
Toten 

NC 
sprint 
Østre 
Toten 

NM 
mix-
stafett 
Østre 
Toten 

NM 
junior, 
NC 
senior 
fellesstart 
Orkdal 

NM 
junior, 
NC 
senior 
sprint 
Orkdal 

NM 
junior 
stafett 

NM 
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Halvor      44 52   
Ørjan 7 15 5 20  18 24   
Magnus 15 14 4 2 2 11 7 2  
Signe 13 7 11 20  16 10   
Ola 45 42 55 51  57 59   
Håvard 2 14 14 5 5 6 15 4 15 
Silje 16 21 6 

(nullerklubb) 
25  18 19  34 

Kristina 6 15 17   2 2  38 



Lars 
Gunnar 

13  17 11  5 8  7 

Magne 42 33 32 29     77 
Magnar 
KG 

        59 

 
 NM senior jaktstart 

Ål 
NC finale junior Ål NM stafett Ål senior 

Ørjan  16  
Magnus  7  
Signe  13 20 
Ola    
Håvard  14 12 
Silje  25  20 
Kristina 9  3 
Lars Gunnar 14  9 
Magne    
Magnar KG 49  14 

 
 Sammenlagt NC 18/19 Sammenlagt NØK 18/19 
Trym  11 
Ådne  10 
Magnar  2 
Iver  8 
Halvor 54 

 

Ørjan 14  
Magnus 7  
Signe 11  
Ola   
Håvard 7   
Silje 20  
Kristina 17  
Lars Gunnar 21  
Magne  72  
Magnar KG   

 
IBU junior cup Sjusjøen: Håvard nr 9 
 

 

Økonomi 
 
Vi har et overskudd på ca.57.000kr i 2019. Overskudd fra Norgescup til skiskyttergruppa var 
på ca.120.000kr. 
Våre sponsoravtaler som gikk ut i 2015 og er nå reforhandlet, og nye avtaler er inngått med 
Flokk og Rørosbanken (lue) 
Adventskalenderen er fortsatt den viktigste inntektskilden sammen med arrangement og 
dugnad.  
 
 
 
 



Arrangementer 
 
Vi arrangerte Norgescup 1.-3.02 2019 Et meget vellykket arrangement, både økonomisk og 
arrangementsteknisk. NØK-cup ble gjennomført sammen med Os IL på TOS Arena, 12.-
13.januar 2019. 
 
Det ble også i år arrangert lagsmesterskap sammen med OS IL. Dette ble en fin dag for 
både store og små. 
 
Anlegg/utstyr 
Thor Kjøsen har i 2019 hatt det overordnede ansvar på stadion, og 16.mai ble den årlige vår-
dugnaden i Langegga avholdt. Geir Magne Ryttervoll har hatt ansvaret for våpen, 
våpenvedlikehold og våpenutleie. 
 
Klubbdrakter: 
Vi har sammen med skigruppa og orienteringsgruppa bestemt nye klubbdrakter for disse 
gruppene. Dette har vi gjort i samarbeid med Sport 1, og det var Bjørn Dæhli som ble valgt 
som leverandør. Vi er godt fornøyd med resultatet. 
 
Strategiarbeid og foreldremøte 
Etter sesongslutt i slutten av april arrangerte vi det årlige foreldremøtet, som har vært en 
tradisjon de siste 9 årene. I år på Sangerhuset. Dette er et viktig møtepunkt for styret, trenere 
og foreldre hvor vi evaluerer sesongen, og repeterer hovedbudskapet i strategien for gruppa. 
Her får vi mange gode diskusjoner og innspill til viktige satsningsområder for kommende 
sesong, samt en trivelig og sosial avslutning på sesongen. Foreldre fra Os lL var også 
invitert, og totalt deltok ca. 20 stk.  
 
Samarbeidet med Os IL 
I 2019 har vi videreført samarbeidet med Os IL. Treningssamarbeidet opprettholdes og vi har 
jobbet med arrangementsplanlegging for de neste årene. På sikt er det et mål å få ny NC til 
Os, evt Senior-NM til TOS Arena. For å balansere arrangement med sportslig arbeid, har vi 
besluttet at vi ikke kan ta store arrangement oftere enn annethvert år. Møter ang norgescup-
arrangement 2021 er nå igangsatt. 
 
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 ønsker å fortsette samarbeidet med skigruppa. 
 
Takk til alle som har bidratt til å holde hjulene godt i gang gjennom året! 
 
Røros 17.02.2020, 
 
 
 
Berit Estenstad 
 
 
Gunn Kristin Harborg  

 
 
Nina Dahlen Konow  
 
 
Stein Røsten

 


