ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2016-17
(Aktivitet høst 2016/vinter 2017)

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 2016.
Aktivitetsåret går fra 1.5.2016 til 30.4.2017

Styret i Tromsø Skiskytterlag (TSSL) / andre verv:
Styret i TSSL
 Steinar Vaadal - leder
 Kent-Eirik Gerhardsen - nestleder
 Roy A. Dalmo – sportslig leder
 Hege Skaue - økonomiansvarlig
 Dag Vollstad – styremedlem med sponsor-ansvar
 Kristin Reingjerskog – styremedlem
 Thomas Sjøberg – styremedlem
 Kåre Huglen – styremedlem



Lars Thorstensen - vara
Sindre Kloster Snekkevik - vara

Styret har i perioden avviklet 7 ordinære styremøter. I tillegg kommer møter i forbindelse
med planlegging av renn og møter i forbindelse med realisering av ny ski- og
skiskytterstadion på Templarheimen.
Tromsø Skiteam
Øystein Nilsen er TSSL sin representant i skiteamet.
Troms skiskytterkrets
Johanne Raade og Yngve Vassmyr fra TSSL er styremedlemmer i Troms Skiskytterkrets
(TSSK) sitt styre. I tillegg er Bjørn Otto Rørvik leder av kretsstyret, han representerer
Målselvskiskyttere i tillegg til TSSL.

Økonomi
TSSL har sunn økonomi takket være gode sponsorer og innbringende arbeid utført av
medlemmene (arrangement av renn og dugnader). Regnskapet for 2016 viser et resultat på
58.069,- mot fjorårets resultat på 194.035,-. Egenkapitalen er på 720.657,- mot fjorårets
662.588 ,Alt i alt er økonomien god 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. Realisering av ny stadion på Templarheimen
krever også en sunn økonomi. Støtte til utøverne i de ulike aldersklassene er viktig og krever
også en god økonomi.

Regnskapet er oversendt revisor.

Sportslig aktivitet
TSSL hadde ved utgangen av 2016 60 aktive utøvere og 130 medlemmer
Sesongen oppsummert: Klubben har hatt meget høy aktivitet også i sesongen 2016-17.
Vi har en grei pågang av unge som ønsker å starte med skiskyting, men har tidvis plass for
flere. Vi har også gjennomført rekrutteringsarbeid for å øke interessen i de yngste
aldersgruppene. Dette må også fortsette inn i neste sesong.
TSSL er kretsens største klubb, og det er ikke uvanlig at vi stiller med 35-40 utøvere på
karusellrenn – det er flott. Det hadde imidlertid vært fint med flere deltagere fra de to yngste
klassene.
Minier










Om lag 10-11 løpere i 9-10 års klassen, og om lag 13 utøvere totalt i klassen 10-11 år med
treningstilbud torsdager og tirsdager.
De yngste miniene har hovedsakelig hatt treninger tirsdager, trenere er Eivind Bjerck,
Linda Johansen og Martin Haakseth
Trenerteamet for 11-12 år: Julie K. Snekkevik, Sigurd V. Vaadal, og Elise Reingjerdskog.
Vi har fra begynnelsen delt inn i to faste grupper basert på fødselsår og dette har fungert
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.
Eldste gruppa har hatt fokus på bruk av reim for mykere overgang til 13-14.
Spesielt fin framgang hos de som går langrenn i tillegg. Alle oppfordres sterkt til å være
aktivt med i en av langrennsklubbene!

13/14 år
 Treningsgruppen består av om lag 10 utøvere, og har hatt to treninger pr. uke.
 Trenere har vært Runa Blix og Eirik S. Gerhardsen.
 Målsettingene har blant annet vært trivsel og framgang.
 Oppmøte har vært godt – selv i uvær.
 Deltagelse på renn fra denne gruppen har vært bra.
 Gruppen er bra ”spleiset”.
15-16 år og junior
 Trenere: Tor Espen Lynum, Kristian Olsen, Sindre Kloster Snekkevik og Svenn-Are
Paulsen
 12 utøvere totalt – treningstilbud mandager og onsdager. Stort sett bra oppmøte
 Mye skyting mandager og kombiøkter med hurtighet/intervall onsdager. Teknikktrening
har også blitt prioritert.

Junior
 Ulike treningsopplegg, NTG Tromsø, Nord-Troms videregående skole, NTG Lillehammer
 Rundt 20 utøvere!
Eldre junior og senior
 Ingen aktivitet i i Tromsø 2016/2017
 Sigbjørn Edøy og Marius Norø Ingebrigtsen er bosatt i Lillehammer og trener her.
Sportslige resultater
One Way Cup
Hittil i sesongen, hvor én konkurranse enda gjenstår, har TSSL løpere stått for 331 starter
(233 starter i forrige sesong), hvorav 53 starter i miniklassene (51 i forrige sesong). Dette
vitner om større deltagelse i renn enn forrige sesong. Dette er gledelig, men det er relativt
mange i de to yngste klassene som ikke deltar i kretsens renntilbud.
KM
I kretsmesterskapene som gikk av stabelen på Laksvatn og i Nordreisa tok klubbens utøvere
21 medaljer (27 forrige sesong).
NNM
Ikke avholdt p.t.
Kvalfoss sprinten 2017
Tromsø skiskytterlag deltok med mange deltagere under Kvalfossprinten - hele 12 stykker.
Resultatene viste at TSSL sine rekrutter holder et godt nasjonalt nivå. Resultater finnes her.
TSSL håper motivasjonen øker etter disse fremragende prestasjonene.
Antall topp-20 plasseringer i Kvalfoss-sprinten: 4 (4 sist sesong)
Antall topp-10 plasseringer i Kvalfoss-sprinten: 2 (Trym S. Gerhardsen (nr.2) og Morten
Pettersen (nr. 10)).
Hovedlandsrennet
HL på Meråker: TSSL deltok med 7 deltagere og resultatene viser at rekruttene holder et høyt
nivå.
Antall topp-20 plasseringer: 4 (3 sist sesong under HL)
Antall topp-10 plasseringer: 3 (2 sist sesong under HL). Erlend Hauan (nr 7 normal), Trym
Silsand gerhardsen (nr 4 sprint) og Astrid Pettersen (nr 9 sprint).
Stafett G16: 1. Plass (med Erlend og Trym på laget).

Young Star - Holmenkollen
Mats Solstad representerte Nord-Norge og leverte en meget god innsats med 18. plass i 2016.
I 2017 varTrym S. Gerhardsen ogAstrid Pettersen deltakere fra TSSL. Erlend Hauan var
reserve. Trym gikk inn til en meget sterk 2. plass og Astrid ble nr 24 i sin klasse.

Norges cup og NM
Klubbens utøvere stod for mange gode enkeltresultater. TSSL håper at den fine utviklingen
hos juniorene fortsetter, og at vi kan også gjøre oss gjeldende i kommende sesonger.
Antall topp-3 plasseringer i Junior NM: 1 (Eirik S. Gerhardsen 3. Plass på NM fellesstart)
Antall topp-3 plasseringer i NC for Junior 1 (Eirik S. Gerhardsen 3. Plass)
Antall topp-3 plasseringer i NC for senior: 2 (Marius Norø Ingebrigtsen 1. og 3. plass)
Sammenlagte resultater (parentes) med de som fikk NC poeng i renn: Thea M. Rørvik (26),
Elise Reingjerdskog (35), Idunn R. Olsen (39), Eirik S. Gerhardsen (10), Per Vassmyr (25),
Rasmus O. Kvamme (40), Halvor Wik (54), Robin Benonisen (20), Olav L. Severinsen (23),
Sigbjørn Edøy (53) og Marius N. Ingebrigtsen (12).
Samtlige som er topp 30 i sin klasse er kvalifisert til NC-finaler som gjennomføres i slutten av
mars i Mo i Rana.

Internasjonale renn
Marius Norø Ingebrigtsen representerte Norge i IBU-cupen i 2 konkurransehelger etter meget
gode resultater i første halvdel av sesongen 2016/17.

Samlinger
TSSL sine utøvere har deltatt på ulike treningssamlinger gjennom sesongen. Troms
skiskytterkrets har i år igjen arrangert gode samlinger for minier, 13-14 år og 15-16 år i
forkant av konkurransesesongen. Juniorer har vært på flere fellessamlinger med Nordreisa
vgs. og Team Troms og Finnmark, et samarbeid som har fungert bra.

Opplegg på renn
Innskyting fungerer bra. TSSL lager fine innskytingslister foran hvert renn og løpere og
foresatte er generelt flinke til å være klar til oppsatt innskytingstid. Kneppmeldinger kan
optimaliseres.

Sportslig opplegg neste sesong 2017-18
Trenere og treningsoppstart neste sesong:
 Minier: Trenere bestemmes senere, oppstart agust/september.
 13-14 år: Trenere bestemmes senere, oppstart juni.
 15-16 år: Trener Tor-Espen Lynym, oppstart mai.
 17-19 år: NTG.
 Junior/senior : Trenere bestemmes senere, oppstart mai/juni i samråd med NTG.

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 arrangement/renn
Tromsø skiskytterfestival gikk av stabelen 14.-15. januar. Det ble gjennomført sprint og
kveldsarrangement med supersprint lørdagen og fellesstart søndag. Arrangementet var svært
vellykket og samlet nærmere 100 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.
Karusellrenn sprint ble arrangert av TSSL 25. februar 2017 med ca 70 deltakere.
Klubbmesterskap og sesongavslutning for egne løpere arrangeres i april 2017.

Web og profil
Hjemmesiden tssl.no har vært i drift ca 5 år. Designet har vært uendret, og bør i 2017 vurderes
endret til ny plattform/design. Informasjon om klubb/treningsgrupper oppdateres sporadisk.
Hjemmesiden oppleves som statisk og uten oppdatert/dagsaktuell informasjon.
Klubbens Facebook-side benyttes til kommunikasjon og informasjonsflyt. Siden oppdateres
ofte og oppleves positivt. Det er også opprettet egne facebook-sider for treningsgruppene,
dette fungerer svært godt.

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 – 40.000
kr årlig. 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 2016 arrangert 2 dugnader på stadion. Rydding, vasking, vedlikehold og fjerning av
diverse søppel er prioritert. Templarheimen Skiskytteranlegg er generelt meget slitt. Styrets
prioritering er å holde anlegget i OK driftstand inntil ny stadion realiseres.
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.
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.

Prosess med etablering av nytt ski- og skiskytteranlegg
Sammen med Tromsø kommune og Tromsø Skiklubb Langrenn (TSKL) arbeides det med
realisering av ny stadion for langrenn og skiskyting på Templarheimen. Grønnåsenalternativet som det ble lagt ned mye ressurser i lot seg ikke realisere. Kommunestyret i
Tromsø kommune vedtok sommeren 2016 at ski- og skiskytteraktiviteten til TSSL og TSKL
skal løses på Templarheimen. Pr dags dato er skisser klargjort og saken fremmes for
behandling i de kommunale organene våren 2017 (planen er sluttbehandling i kommunestyret
26.april 2017). TSSL er med i arbeidsgruppe som ledes og drives av Tromsø kommune, etter
at det ble inngått avtale mellom kommunen og klubbene.
Avtalen ansvarliggjør Tromsø kommune med tanke på erstatning av tapt stadion som følge av
Tromsøbadet og ny stadion og skiskytteranlegg skal erstattes. Det er pr dags dato usikkert om
avtalens tidsskjema kan overholdes, dette avklares våren 2017. Det er i utgangspunktet
avtalefestet at ny skiskytterstadion og skistadion skal være operativ fra 1.10.2017. I tillegg er
det avtalt at det skal lages plan for helårs treningsfasiliteter for langrenn og skiskyting på
Templarheimen samt delvis nye trenings- og konkurranse-traseer som følge av flytting av
stadionområdet.

Våpen og annet utstyr/materiell
Denne sesongen er det kjøpt inn 5 nye våpen og ett brukt. 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 skytestøtter og aktivitetsutstyr er innkjøp til de ulik treningsgruppene. Det er også
kjøpt inn 20 nye skytematter.
Det vil 2017 bli kjøpt inn nye løypeskillere. Videre kan det i løpet av året bli snakk om å
inngå samarbeid om diverse stadionutstyr på Templarheimen i samråd med TSKL.

Styret
v/Steinar Vaadal
leder (sign)

Tromsø, 20.03.2017

