ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15
(aktivitet høst 2014/vinter 2015)

Adr.: c/o Steinar Vaadal
Jan Mayenvegen 14, 9013 TROMSØ, tlf 47454180
E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com
Internett: http://www.tssl.no

Årsmeldingens perioder
Regnskapsåret følger kalenderåret. Denne årsmeldingen viser regnskapet per 31/12 2014.
Aktivitetsåret går fra 1.5.2014 til 30.4.2015

Styret i Tromsø Skiskytterlag (TSSL) / andre verv:
Styret i TSSL
 Steinar Vaadal - leder
 Kent-Eirik Gerhardsen - nestleder
 Roy A. Dalmo – sportslig leder
 Johanne Raade - økonomiansvarlig
 Dag Vollstad – styremedlem med sponsor-ansvar
 Lars Thorstensen – styremedlem med web-ansvar
 Kathrine Nergaard Aas – styremedlem



Kristin Reingjerskog - vara
Sindre Kloster Snekkevik - vara

Styret har i perioden avviklet 4 ordinære styremøter, og behandlet 25 saker. I tillegg kommer
møter i forbindelse med planlegging av renn.
Tromsø Skiteam
Anne Myhr er leder og TSSL sin representant i teamet.
Troms skiskytterkrets
Kjersti Strand og Skjelmo representerer TSSL og har fram til mai 2015 vært styremedlemmer
av Troms Skiskytterkrets (TSSK) sitt styre. Fra mai 2015 er Johanne Raade valgt inn som nytt
styremedlem i TSSK sitt styre.

Økonomi
TSSL har sunn økonomi takket være gode sponsorer og innbringende arbeid utført av
medlemmene (arrangement av renn og dugnader). Regnskapet for 2014 viser et resultat på 58
582 mot fjorårets negative resultat på -4 107,-. Egenkapitalen er på 468 553 mot fjorårets
425 272.
Alt i alt ser økonomien grei ut og det arbeides godt i et vanskelig sponsormarked. TSSL er
likevel avhengige av at det fortsatt arbeides med økonomien. Sportslig satsing og større
aktivitet krever en bedre økonomi i årene fremover. Skal vi sammen med de andre klubbene
på Tromsøya klare å realisere en ny stadion kreves det godt arbeid på økonomifeltet.

Gjennom en sunn økonomi har laget mulighet til å støtte utøverne. Fremtidig støtte vil
avhenge av den økonomiske situasjonen som laget er i.
Regnskapet er oversendt revisor.

Sportslig aktivitet
Sesongen oppsummert: Klubben har hatt god aktivitet sesongen 2014-15.
Vi har en grei pågang av unge som ønsker å starte med skiskyting, men vi har også
gjennomført rekrutteringskveld for å øke interessen i de yngste aldersgruppene.
TSSL er kretsens største klubb, og det er ikke uvanlig at vi stiller med 35-40 utøvere på
karusellrenn. Det er vi veldig stolte av!
Minier











Om lag 20 utøvere totalt – treningstilbud torsdager og tirsdager.
Trenerteamet: Åse Slettbakk, Guri Grendal, Martin Haakseth, Steinar Vaadal og Kent
Eirik Gerhardsen har fungert fint.
De yngste miniene har hovedsakelig hatt treninger tirsdager.
Vi har fra begynnelsen delt inn i to faste grupper basert på fødselsår og dette fungerte
veldig bra.
Det har kommet noen nye til i løpet av sesongen. Disse har hospitert i begynnelsen på den
yngste gruppa der vi har hatt ekstra trenerresurser (Martin) med fokus på grunnleggende
skyteferdigheter. Dette har vært veldig nyttig! Det er et poeng at det må være dedikert
resurs til å følge opp evt. nye eldre minier slik at vi får de raskest mulig opp på et
selvstendig nivå slik at de kan følge felles opplegg.
God framgang hos utøverne, ikke minst skytemessig.
Eldste gruppa har hatt fokus på bruk av reim for mykere overgang til 13-14, dette har
resultert i at hele gruppa skjøt uten støtte på treningene på slutten av vinteren, pluss at
noen har skutt med reim i enkelte renn.
Spesielt fin framgang hos de som går langrenn i tillegg. Alle oppfordres til det!
Denne sesongen har svært mange av minier deltatt på flere karusellrenn, noe som er veldig
gledelig for klubben.

13/14 år
 Treningsgruppen består av 11 utøvere, og har hatt to treninger pr. uke.
 Trener har vært Tor-Espen Lynum.
 Målsettingene har blant annet vært trivsel og framgang.
 Oppmøte har vært godt – selv i uvær.
 Klubben vil oppfordre til at flere utøvere i denne gruppen deltar på lokale og nasjonale
renn.
 For det sosiale opplegget i gruppa vil det være en fordel om noen av foreldrene kunne
bidra som oppmann eller lagleder.

15-16 år og junior
 Hovedtrenere: Roy A. Dalmo, Yngve Vassmyr og Henrik Brovold
 11 utøvere totalt – treningstilbud mandager og onsdager. Meget bra oppmøte.
 Stort oppmøte på treninger, stort sett mye skyting mandager og kombiøkter med
hurtighet/intervall onsdager.
Junior /senior
 Ulike treningsopplegg, NTG Tromsø, NTG Lillehammer, Tromsø Skiteam U23
 13 utøvere totalt

Opplegg på renn
Innskyting fungerer stort sett greit. TSSL lager fine innskytingslister foran hvert renn og
løpere og foresatte er generelt flinke til å være klar til oppsatt innskytingstid. Det fungerer fint
med våpenansvarlige for hver skytebane ved innskyting. Vi trenger en assisterende ansvarlig
til for eksempel innskytingslister og sikre at lister publiserer innen en gitt frist.
Kneppemeldinger – her er vi blitt flinkere. Fungert bra på renn. Kan ytterligere forbedres noe
som krever at noen flere melder seg frivillig til kneppmelding. Klubben kan lære opp flere
foreldre med tanke på kikkertbruk og kneppmeldinger slik at dette spres på flere. Vi kan
fortsatt bli flinkere med å avklare ansvar og roller i forhold til NTG når disse trenger bistand.
Avtaler i forkant kan være en løsning.
Neste sesong 2015-16.
Trenere neste sesong:






Minier: Dag Vollstad, Martin Haakseth, Kent Eirik Gerhardsen og Steinar Vaadal mfl.
13-14: Tor Espen Lynum, Åse Slettbakk og Guri Grendal
15-16: Synnøve Myhr og Sindre K. Snekkevik
Junior/senior (nytt tilbud): Roy Dalmo (i samarbeid med NTG 1 kveld pr uke).

Venteliste

Klubben har god tilgang på våpen, da mange av utøverne har kjøpt egne våpen. TSSL ønsker
å videreføre rekrutteringsarbeidet, og ønsker gode årsklasser som bidrar til godt miljø. TSSL
håper at det dermed ikke blir særlig frafall når utøverne nærmer seg 16-årsalderen. Klubben
har pr. mai 9 utøvere på ventelisten.
Treningsoppstart 2014/2015





Minier: august/september (trenere gir informasjon)
13-14: august/september (trenere gir informasjon)
15-16 /juniorer: 1. mai for de eldste.

Tromsø Skiteam:

Løpere fra og med 15 årsklassen har også denne sesongen vært tilknyttet Tromsø Skiteam
med tilbud om inntil 2 treninger per uke. Flere løpere har også vært aktive på trening i regi av
Tromsø Skiklubb Langrenn, Kvaløysletta skilag og TUIL Ski.

Egne renn
Tromsø skiskytterfestival gikk av stabelen 17-18. februar. Det ble gjennomført fellesstart
med jaktstart og kveldsarrangement med supersprint. Arrangementet var svært vellykket og
samlet totalt 128 utøvere. Klubben har etablert festivalen som det største arrangementet
innenfor skiskyting i region Nord, og må jobbe videre i årene som kommer med å utvikle
konseptet slik at skiskyttere og foreldre fortsatt vil komme til Tromsø.
NNM ble arrangert 20-22. Februar. Klubben overtok arrangementet fra Bardu IL som ”kastet
inn håndkledet” i starten av desember 14. Normal, sprint og stafett/fellesstart sto på
programmet. I tillegg til konkurransene ble det avholdt bankett for utøvere og foreldre lørdag
kveld med tilhørende premieutdeling. Det deltok 121 utøvere. Arrangementet var vellykket.
Vi har etter hvert fått en erfaren og flink arrangørstab hvor alle kan sine faste oppgaver. Det er
positiv stemning blant alle som hjelper til.
Klubbmesterskapet
Klubbmesterskap og sesongavslutning for egne løpere ble arrangert 9. april med flott oppmøte
av både store og små. Mer enn 50 deltakere var imponerende. ”Klubbmesterskapet” ble i år
gjennomført som supersprint med fellesstart i grupper. Det var i tillegg en flott ramme rundt
seg med nydelig sol og vindstille, og flott skiføre. Det hele ble avsluttet med en sosial
sammenkomst inne på Skihuset. Det var stor oppslutning og god stemning på
sesongavslutningen. Klubbens trenere ble hedret med blomster som takk for årets innsats.
Nasjonale renn for junior/senior
Norges cup junior:
En del sykdom og skader i år også. I juniorklassene fikk noen av klubbens utøvere bra enkeltplasseringer i NC renn. TSSL håper at den fine utviklingen hos juniorene fortsetter, og at vi
kan gjøre oss mer gjeldende i kommende sesonger.
Kvalfoss sprinten 2014

Tromsø skiskytterlag deltok med mange deltagere under Kvalfossprinten - hele 16 stykker.
Resultatene viste at TSSL sine rekrutter holder et godt nasjonalt nivå. Resultater finnes her.
TSSL håper motivasjonen øker etter disse fremragende resultatene.
Hovedlandsrennet (12 TSSL deltakere) – Orkdal

HL var et flott opplevelse for Tromsø skiskytterlags utøvere, med mange gode resultater.
Klubben stilte med 14 utøvere. Resultatene var kanskje ikke like bra som under
Kvalfossprinten, men våre utøvere kunne likevel skilte med mange solide plasseringer.
Young Star - Holmenkollen

Halvor Wik representerte Nord-Norge og leverte en meget god innsats og feilfri skyting.

Web og profil
Hjemmesiden tssl.no har vært i drift ca 3 år. Designet har vært uendret, men holder godt stand.
Informasjon om klubb/treningsgrupper oppdateres jevnlig. Andre nyheter mer sporadisk. Informasjon
om renn og innskytingslister legges nå ut på hjemmesiden, det fungerer godt.
I tillegg er det opprettet Facebook-side for klubben. Dette fungerer flott og spres informasjon hurtig til
langt flere enn via hjemmesiden. Flere kan dessuten legge inn nyheter. Frank Olsen og Lars
Thorstensen er hovedansvarlige for klubbens nettsider og profilene

Sponsorer
Skiskytterlaget har klart å opparbeide en solid gruppe sponsorer som bidrar med et betydelig
total beløp til drift av klubben. Beløpene som sponsorene bidrar med er i størrelsen 5 – 30.000
kr. Det søkes stadig etter nye sponsorer og videreføring av avtaler som allerede er inngått. Det
er en utfordring å få til langsiktige avtaler, og styret må hele tiden arbeide aktivt for å holde
kvalitet i produktet som sponsorer forventer at vi skal levere.

Anlegg / Dugnad
Det er i 2014 arrangert 2 dugnader på stadion. Rydding, vasking, vedlikehold og fjerning av
diverse søppel er prioritert. Templarheimen Skiskytteranlegg er generelt slitt, og har
betydelig behov for oppgradering. Styrets prioritering er å holde anlegget i brukbar stand, men
å legge ressursene først og fremst i å få etablert et nytt anlegg i Grønnåsen. Som følge av dette
er det heller ikke utført store tiltak på selve stadion vedr. drenering, etc.
Skiveanlegget er svært slitt, og trenger stadig vedlikehold, spesielt sveising. Dette medfører at
enkelte blinker har vært ute av drift i kortere perioder i sesongen. Alt daglig vedlikehold
gjøres på dugnad, og blir dermed utført når folk har tid og anledning og klubben setter stor
pris på at enkelte tar seg tid til å stå for dette arbeidet. Skiveanviserne på standplass må
vurderes byttet eller restaurert denne sommeren/høsten. Videre er det behov for flere
løypeskillere til våre arrangement.
Det ble også i 2014 utført dugnad for Tromsø Skiklubb Langrenn som takk for at vi får
benytte Skihuset når vi har behov for det. I 2014 bestod dugnaden i at vi malte store deler av
Skihuset utvendig.
Alle i klubben kan få adgang til å ha nøkkel til matte-bua, slik at en kan trene på egen hånd.
Stadig flere benytter seg av denne muligheten.

Barents skiarena - etablering av nytt skianlegg
Prospektet som beskriver Barents skistadion, heretter Tromsø skistadion, Grønnåsen er ferdig,
og kan lastes ned fra nettsiden vår. Dette arbeidet har vært finansiert av Tromsø kommune og
RDA (Troms fylkeskommune). Prosjektet er inne i en planprogram-fase, det forventes at
planprogrammet med tilhørende utredningsfase er ferdig behandlet sommer 2015 – som
underlag til reguleringsprosess. Vi forventer at reguleringsprosessen er ferdig sommer 2016.

Våpen og annet materiell
Denne sesongen har det ikke blitt innkjøp våpen, da det ikke har vært behov for dette.
Klubben har som mål å få kjøpt inn 1-2 nye våpen hvert år for å kunne skifte ut gamle våpen
og gi tilbud om skiskyting til flere.
Diverse støtter og aktivitetsutstyr er innkjøp til de ulik treningsgruppene.

Styret

Tromsø, 05.06. 2015

v/ Steinar Vaadal
leder (sign)
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