
 

 

Fet Skiklubb 

Skiskyttergruppa 
 

 
 Fet Skiklubb 

Besøksadresse:  Hvalstjern Skistadion 
Postadresse: P.B.45 , 1900 Fetsund 
Bankkonto: 12802744143 

Organisasjonsnummer: 986 103 856 
Hjemmeside: www.fetskiklubb.no 

 

Årsmelding for skiskyttergruppa i Fet skiklubb 2021. 

 

Styrets sammensetning 2020/21: 

Leder    Gunn Marit Høistad 

Sekretær    Carina Engelien  

Kasserer   Stine Berg 

Materialforvalter  Kjell Tore Hansen 

Rekrutterings ansvarlig. Torstein Engen  

Rennleder   Pål Berg Knutsen/Gunn Marit Høistad 

Styremedlem   Hanna Romstad 

Valgkomiteen:                        Per-Vidar Volle 

 

Andre verv: 

HL-ansvarlig i klubben:  Torstein Engen  

Jenteansvarlig i kretsen:  Hege Berg Knutsen  

Rennplanlegging:   Roger Sæter/ Pål Berg-Knudsen  

Sosial/samlingsansvarlig:  Carina Engelien/Gunn Marit Høistad  

Emit-ansvarlig:   Roger Sæter  

Kafé og salg   Camilla Sæter 

TD-1 – sertifisert:   Arild Aas og Torild Nordengen 

 

Gruppeansvarlige:   

Nybegynner/5 rett ned: Torstein Engen 

Midt I:    Heidi Vogt/Mona Østvang 

HL:     Arild Kjustad 

Junior:    Else Berit Svarstad  

 

Antall aktive 

Nybegynnergruppa  4  

5 rett ned Gruppa   8 

Midt I gruppa   8 

HL/jr-gruppa              20 (16/4) 

Juniorer borteboende  2 

Juniorer på team  2 
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Vi har totalt 45 aktive utøvere inkludert Johannes Dale på elitelandslag. 

 

Trenere 

Vi har hatt 4 trenerteam denne sesongen. 

- Nybegynnergruppa: Torstein Engen  

- 5 Rett ned: Torstein Engen/Werner Sørensen 

- Midt I: Trond Kortner og Sverre Glomnes 

- HL/jr-gruppa: Margit Sørensen, Alf Morten Aakervik, Knut Steffen Engelien, 

Marius Råstad, Pål Berg Knutsen, Beate Aakervik, Knut Svardal 

 

En stor takk til alle trenere og foreldre som har bidratt som hjelpetrenere, som nok en 

sesong har gjort en strålende innsats!   

 

Arrangementer:   

- Fet Rennet på rulleski ble gjennomført som kveldsrenn i sprint 23.9.20.  

- Klubbrenn – sprint sammen med Lørenskog 17.1.21 

- Testrenn – nybegynnere/5 rett ned og Midt I, 10.2.21 

- Testrenn – sprint, HL og jr. 11.2.21 

- Testrenn – sprint, HL/jr og Midt I. 4.3.21  

- NC/Lerøyrenn – Sprint og Kortnormal 13. og 14. feb.  

 

Resultater: 

Det er ikke så mange resultater å vise til denne sesongen, da det meste av renn som skulle 

vært arrangert har blitt avlyst. Vi har derfor gjennomført noen interne testrenn med tidtaking, 

for å få rennfølelsen. Dette har vært viktig spesielt for de yngste som ikke har gått så mange 

renn tidligere.  

Men vi har to utøvere (Sverre Glomnes og Morten Sameien) som har deltatt på Lerøy Cup 

denne vinteren, samt Johannes som har gått både VM og WC.  
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Topp 10 plasseringer VM-NC-NM for junior/Senior 
 

Senior 

Johannes Dale:  

Verdenscupen sammenlagt: 5. plass 

- 2. plass VM fellesstart 

- 3. plass VM Normal 

- 4. plass VM sprint 

- 7. plass WC sprint Kontiolahti 

- 9. plass WC jaktstart Kontiolahti 

- 1. plass WC sprint Hochfilzen  

- 3. plass WC jaktstart Hochfilzen 

- 2. plass WC stafett Hochfilzen 

- 2. plass WC sprint Hochfilzen 

- 6. plass WC jaktstart Hochfilzen 

- 5. plass WC sprint Oberhof 

- 2. plass WC jaktstart Oberhof 

- 2. plass WC mix-stafett Oberhof 

- 5. plass WC sprint Oberhof 

- 2. plass WC stafett Oberhof 

- 2. plass WC stafett Anterselva 

- 9. plass WC fellesstart Anterselva 

- 3. plass WC stafett Nove Mesto 

- 8. plass WC sprint Nove Mesto 

- 9. plass WC jaktstart Nove Mesto 

- 8. plass WC sprint Østersund 

- 9. plass WC fellesstart Østersund 
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M20-22 

Morten Tørnblad Sameien: 

- 7.plass Lerøyrennet - Lygna 

- 2.plass ØTS Skiskyttersprint 

- 4.plass NM rulleskiskyting fellesstart 

 

 

M19 

Olav Solan Renolen: 

- 4.plass Vingromrennet KM Normal 

- 10.plass Vingromrennet KM Sprint 

- 7.plass Dombåsrennet Sprint 

- 7.plass ØTS skiskyttersprint rulleski 

- 5.plass NM rulleskiskyting sprint 

- 8.plass NC sprint på Lygna 

 

M17 

Daniel Aakervik: 

-1. plass Bama skiskytterfestival Bjerke sprint 

 

K17 

Ingvild Marie Svardal: 

2.plass skytefinalen i NM 

 

I de få rennene vi har hatt utøvere fra Fet som har deltatt har vi hevdet oss bra. Spesielt må vi 

nevne at vi stilte med to utøvere i KM på rulleski for Agder og Rogaland hvor begge to tok 

førsteplassen. Hedda Engelien i J16 og Eiril Høistad Nordbø i J15.  

 

I vårt eget rulleskirenn i høst fikk vi flere topp 3 plasseringer:  

• 1. plass G17 Daniel Aakervik 

• 1. plass J15 Eiril Høistad Nordbø 

• 1. plass M19 Oscar Engelien 

• 2. plass J14 Dyveke Aakervik 

• 2. plass K18 Mia Tørnblad Sameien 
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Vi hadde også noen utøvere som stilte til start på ØTS skiskyttersprint i Karidalen i romjula. 

Her gikk Hedda Engelien inn til en flott 3. plass i J16.  

 

Vårt siste renn som det var mulig å delta på var Bjerke skiskytterfestival på Nordåsen. Her 

stilte vi med hele 20 utøvere og hevdet oss bra i mange klasser. Her er topp 3 plasseringer for 

utøvere født 2007 og eldre:  

 

Sprint Lørdag:  

• 1. plass M17 Daniel Aakervik 

• 1. plass J15 Eiril Høistad Nordbø 

• 2. plass J16 Silje Berg Knutsen 

• 3. plass G15 Martin Andersen 

• 3. plass M19 Oscar Engelien 

 

Sprint Søndag: 

• 2. plass J15 Eiril Høistad Nordbø 

• 3. plass J14 Dyveke Aakervik 

 

Med en så avkortet sesong hvor våre utøvere nesten ikke har fått gått renn, får vi håpe at alle 

finner motivasjonen til å fortsette videre neste sesong.  

 

Jenter i gruppa 

I 2020/2021 sesongen var 16 av våre aktive utøvere jenter 

 

Økonomi 

Gruppa har justert på treningsavgiften for utøvere fra HL og eldre da denne gruppa har betalt 

trener 2 dager i uken 

 

Kr 1.300,- for alle i nybegynnergruppa høsten. 

Kr 1.500,- for de som er født i 2008 og senere. 

Kr 4.000,- for de som er født i 2007 og tidligere. 

Kr 2.000,- for juniorer som har flyttet ut, men som fortsatt går for klubben. 
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Dette året har vi investert penger i å oppgradere tidtakersystemet vårt. Vi har kjøpt inn 2 nye 

Emit tidtakerbokser, samt 25 tidtakerbrikker (lånebrikker). I tillegg har vi kjøpt inn 8 nettbrett 

som skal benyttes til ulike registreringer på renn.  

 

Anlegg: 

Standplass er nå ferdig med 30 blinker, samt to i reserve. Her har mange foreldre fra 

skiskyttergruppa deltatt på dugnader for å få alt på plass. 

 

Aktiviteter 

Det har vært begrenset med aktiviteter for Skiskyttergruppa denne sesongen på grunn av 

restriksjonene rundt Covid 19. Vi klarte å arrangere sesongavslutning på Hvalstjern 20. juni 

for samtlige utøvere. Her delte vi inn i 3 grupper og hadde ulike aktiviteter som bomtest, 

rulleski og skyting før vi avsluttet med felles bespisning for alle utøvere og foresatte.  

 

Det ble også arrangert en kick-off før sesongstart i august, med besøk i klatreparken på 

Sørum, med felles grilling etterpå.  

 

Vi klarte også å arrangere jentesamling for kretsen 10. oktober med ca 35 jenter fra Oslo og 

Akershus. Dette ble gjennomført med gode smittevernrutiner, på en særdeles regnfull dag. 

Men det virket som alle jentene i kretsen var svært fornøyd med at vi klarte å gjennomføre. 

 

Dessverre har våre månedlige kveldsmatarrangement, og nisseskyting utgått denne sesongen.  

 

Rekruttering 

Denne sesongen har det vært utfordrende å drive med rekrutteringsarbeid. Vi har kun hatt 3 

nybegynnere som startet etter å ha deltatt på skiskytterskole denne høsten. Det ble også prøvd 

å gjennomføre en ny rekruttering rett etter vinterferien, og her hadde vi 3 utøvere med, hvorav 

1 valgte å starte umiddelbart. De to andre ville avvente til høsten igjen.  
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Dugnadsarbeid 

Det har vært lagt ned en imponerende dugnadsinnsats av mange foreldre i skiskyttergruppa 

denne sesongen i forbindelse med ferdigstilling av skytebanen.  

 

En spesiell takk også til Kara, og spesielt Jon Dale som har sørget for at rulleskiløypa alltid er 

i perfekt stand, ved å gå rundt og blåse løvet ut av løypa før treninger.  

 

Lederen av Driftgruppa, Ole Kristian Amundsen gjør som alltid en fenomenal jobb, og også i 

år fortjener han takk for innsatsen han legger ned i skianlegget her på Hvaltjern. En spesiell 

takk må vi allikevel gi til Ole Kristian, Kjell Tore og Jørn som sto på for å få på plass 

konkurransetraseen vår i forbindelse med Norges Cup rennet vi fikk arrangert. Her ble det 

kjørt inn mengder med kunstsnø og preppet etter alle kunstens regler. For en jobb de la ned, 

det er rett og slett imponerende.  

 

Og så må vi ikke glemme alle andre som stilte på kort varsel for at vi skulle klare å 

gjennomføre Norges Cup rennet. Her fikk vi hjelp av Kara, foreldre til tidligere utøvere og 

foreldre til de som er aktive i klubben. For en fantastisk jobb alle gjorde, noe som bidro til at 

vi klarte å gjennomføre et nærmest perfekt arrangement.  

 

Hjemmesiden/sosial medier 

Skiskyttergruppa har prøvd å være noe mer aktive på facebooksiden vår. Her har vi et 

vesentlig større potensiale, og vi ønsker å få på plass en Instagramprofil for å nå ut til flere, 

samt bli mere synlige for eksterne.  

 

Samarbeid med andre klubber/lag 

Vi har lite samarbeid med andre klubber, med unntak av at Lørenskog skiskyting leier stadion 

av oss 2 kvelder i uken. Det jobbes med å se på et samarbeid med Bjerke IL, da de sliter med 

å holde på sine eldre utøvere.  

  

Fremtiden 

Etter gjennomføring av Norges Cup rennet som vi fikk tildelt, ble det fremsatt et ønske fra 

Norges Skiskytterforbund om at Hvalstjern og Fet skiskyting måtte jobbe for å få C-lisens. 

Det som hindrer oss i å få det nå i dag er løypenettet vårt. Skiskyttergruppa har et ønske om at 
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det settes ned en gruppe som kan jobbe med å se på hvilke muligheter vi har for å legge til 

rette for at vi i fremtiden kan arrangere både HL/LM/Norges Cup og NM.  

 

Klubben har et solid fundament i form av motiverte og sterke utøver, gode trenere og 

engasjerte foreldre. I år har vi hatt 2 utøvere på NTG Lillehammer, og 3 på Wang Toppidrett. 

Neste sesong har vi hele 4 jenter som har valgt å gå toppidrett på henholdsvis NTG 

Lillehammer og Wang Toppidrett Romerik. Det blir spennende å følge alle disse utøverne i 

årene som kommer.  

I tillegg har vi Johannes Dale på elitelandslaget, Sverre Glomnes på Holmenkollen Biathlon, 

og Morten Sameien på Biathlon 20/20. 

 

Styret ønsker alle lykke til i neste sesong! 

 

 

 

Fjellhamar 29.03.2021 

 

Gunn Marit Høistad 
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