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UTKAST Årsmelding 2016/2017 

 

Skiskyttergruppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde xx 

 

 

 

Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 
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Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen 

2016/2017. Regnskap og budsjett følger kalenderårene. 

  

Styrets sammensetning sesongen 2016/2017 

Leder: Erik Trømborg 

Nestleder: Stian Antonsen 

Kasserer: Egil Kjørsvik 

Sekretær:  Bernhard Hallingstad 

Styremedlem:  Arild Larsen 

 

Valgkomite:  Hilde Moholt og Guri N. Kragh 

 

 

Aktiviteter 2016/2017 

Administrasjon og anlegg 

Styret har avholdt 5 styremøter i sesongen 2016/2017. Det er utarbeidet en sportsplan for perioden 

2017-2020 som har vært på høring hos medlemmene. 

Skiskytteranlegget er i god stand. I 2016 er det koblet permanent strøm til skytebanen slik at lys og 

elektroniske skiver kan brukes uten å slå på flomlyset på stadion. 

IL Bever’n disponerer nå 6 kikkerter. Vi eier også 5 Anschütz 64 rekruttrifler hvorav en links. Alle 

våpnene er utleid til rekrutter. Skiskyttergruppa har også et smøretelt.   Vi har også 8 stk laservåpen 

med tilbehør. 

Skiskyttergruppa har hatt mange snøproduksjonsvakter på Stevningsmogen i november/desember 

for å få gode treningsforhold i en relativt snøfattig vinter. 

Rolf Kragh har hatt ansvaret for vedlikeholdet av standplass denne sesongen. 

Jørg Luchsinger har stått for innkjøp og videresalg av skudd. 

Bjørn Haavengen har vært mannskapskoordinator for renn. 

Leder har vært nestleder i hovedstyret i IL Bever’n. 
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Arrangementer 

Vi har hatt to løp i Numedalskarusellen på Stevningsmogen i samarbeid med Svene og med god 

deltagelse.  

Sparebank1 cup ble avviklet lørdag 7.1 (KM normal) og søndag 8.1 (KM stafett) 2017 på 

Stevningsmogen med i underkant av 300 deltagere pr dag. 

Klubbmesterskapet er planlagt arrangert 23. mars. 

Vi arrangerte skiskytterskole høsten 2016 med 9 deltagere 

 

Trening og team 

Skiskyttergruppa har 45 aktive utøvere. 

Utøverne har vært delt inn i 2 treningsgrupper med 13-14 utøvere i hver gruppe. Trenere har vært  

Kjetil Hostvedt, Erik Trømborg og Reidar Aasbø (yngste gruppe), Stian Antonsen, Bernhard 

Hallingstad, Arild Larsen og Egil Kjørsvik (eldste gruppe).  Eldste gruppe har hatt en ukentlig trening 

med Svene på Stevningsmogen  

Skiskyttergruppa har et godt samarbeid med langrennsgruppa i IL Bever’n og de fleste løperne deltar 

aktivt på langrennstreninger. 

Vinteren 2017 har vært preget av lite snø. Stor innsats med snøproduksjon på Svene har gitt gode 

treningsmuligheter fra ca 1. desember og ut sesongen.  

De fleste av løperne fra 13-16 år har deltatt på åpne samlinger i regi av kretsen. Siri Moholt og 

Anders Brekke Nilsen har deltatt på Team Skiguard i Buskerud.  Ane Einbu Baugerød går på NTG-

Lillehammer og Sigurd Trømborg på Sirdal. Ingvild T. Andersen, Rikke Hjelseth Larsen, Kristian 

Aandahl, Henrik Andre Larsen, Emil Andre Breivik og Bror Eskil Heiret er med i Team Kongsberg. 

Henrik Sagosen Smeby er i Team Holmenkollen. Erlend Øvereng Bjøntegaard er på elitelandslaget.  

 

Resultater 2016/2017 

Skiskyttergruppas om lag 45 aktive løpere. Hovedresultater vises i vedlegg 1 (fullføres etter at 

sesongen er avsluttet). 

 

Økonomi  

I 2016 var våre inntekter på kr 104 011. Overføringer fra hovedlaget var på kr 95 000. Inntekt fra 

Sparebank 1 Cup ble ikke regnskapsført i 2016, men kommer i 2017. Dette skyldes litt for sen 

avslutning av regnskapet for rennet. 
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Totale utgifter for 2016 var på 158 625. De store postene er her startkontigenter på kr 74 480,-, og 

støtte til aktive utøvere over 15 år på kr 49 000,-. Det ble også gjort innkjøp av ny kikkert til kr 

14 900,- samt Bevern flagg til kr 6 800,-. 

Dette førte til et negativt resultat på kr -54 614,- og saldo på konto ble redusert med tilsvarende sum 

og endte 31.12.2016 på kr 67 382,-. 

 

Styret vil takke trenere og foresatte for god innsats i forbindelse med treninger, renn og dugnader. Vi 

vil videre takke Bever’n hovedsponsorer Kongsberg Gruppen, samt de øvrige sponsorne at  BMO 

entpreprenør, GKN Aerospace og Carslon Fritzøe for støtten i 2016. 

 

2. mars 2017, 

 

For styret i IL Bever’n, skiskyttergruppa 
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VEDLEGG 1.  RESULTATER SESONGEN 2016/2017 

Sparebank1-cup sammenlagt:  

 

KM:  

 

ØM:  

 

Kvalfoss-sprinten:  

 

HL:  

 

Bendit Liatoppen:  

 

Statkraft junior cup: 

 

DNB-cup senior: 

 

NM Rulleski 

 

Jr NM:  

 

NM senior:  

 

IBU-cup:  

 

World Cup: 

 


