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Årsmelding for skiskyttergruppa i Fet skiklubb 2017. 

 

Styrets sammensetning 2017: 

Leder    Øyvind Nordengen 

Sekretær   Kristina Renolen  

Kasserer   Cathrine Sandberg 

Kafé og salg   Camilla Sæter 

Materialforvalter  Arild Aas 

Rekrutterings ansvarlig. Torstein Engen  

Rennleder   Morten Holst 

Styremedlem   Carina Engelien 

Valgkomiteen:                       Trond Vodal og Trine Aaslund 

 

Noen endringer fra 1. mai 2018: 

Materialforvalter:             Kjell Tore Hansen  

Sportslig ansvarlig  Carina Engelien 

 

 

Andre verv: 

HL ansvarlig i klubben Øyvind Nordengen 

Jenteansvarlig i kretsen Hege Berg Knutsen 

Rennplanlegging  Terje Rybråten 

Sosial/samlingsansvarlig Torild Nordengen 

Emit-ansvarlig:  Ernst Rønningen og Morten Aaslund 

TD 1 -sertifisert  Arild Aas og Torild Nordengen 

    

 

Antall aktive 

Skiskyttergruppa har hatt en økning i antall medlemmer siden 2016 på 13 stk. 

Ved avslutning av sesongen 2017/2018 sesongen hadde vi totalt 58 aktive løpere: 

  

Nybegynnergruppa      10  

”5 rett ned Gruppa”   10 

HL-gruppa               19  

Juniorer borteboende       8 

Juniorgruppa "hjemme"  11 
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Trenere 

Vi har hatt 4 trenerteam denne sesongen. 

- Nybegynnergruppa: Ståle Kvebæk  

- 5 Rett ned: Torstein Engen 

- HL-gruppa: Tom Sameien, Trond Vodal, Pål Berg-Knutsen 

- Juniorgruppe: Alf Morten Aakervik, Knut Steffen Engelien og Eirik Kristiansen. 

 

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 normal og sprint ble terminfestet 20-21. Januar. Lørdag og søndag ble 

rennet gjennomført som planlagt i strålende sol, rekord-deltagelse og flott TD-rapport.  

- Skiskyttergruppa arrangerte 3 karusellrenn. 

- Gjennomført et klubbmesterskap 9 april i skiskyting på snø, hvor også Lørenskog var 

invitert med. Det ble et fint arrangement med godt oppmøte. Det ble premieutdeling, 

pølser og vafler. Videre en flott markering av gode resultater i sesongen med bla. 

Johannes Dale. 2 store marsipankaker ble delt med alle. 

 

Resultater: 

Gruppa har hatt mange flotte prestasjoner gjennom 2017/2018 sesongen og klubben blir lagt 

merke til i skiskyttermiljøet.  

 

Topp 10 plasseringer VM-NC-NM for junior/Senior 
 

Senior 

Mattis Haug:  

- 7.plass NC sprint Simostranda 

- 8.plass NM normal i Voss 

- 10.plass NC normal i Molde 

- 5.plass NM mix-stafett i Voss 

 

Sverre Ryland Glomnes 

- 7.plass NC fellesstart Simostranda 

- 4.plass NM mix-stafett i Voss 

 

M20-21 

Johannes Dale: 

- 2.plass junior-VM stafett Otepaa 
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- 3.plass junior-VM jaktstart Otepaa 

- 5.plass junior-VM sprint Otepaa 

- 2.plass NM stafett Senior på Lillehammer 

- 7.plass NM sprint Senior på Lillehammer 

- 7.plass NC fellesstart Senior på Geilo 

- 5.plass NC sammenlagt 

- 1.plass NM stafett på Simostranda 

- 2.plass NC finale fellesstart på Lillehammer 

- 2.plass NM sprint på Simostranda 

- 4.plass NM mix-stafett Senior i Voss 

- 4.plass NM fellesstart på Simostranda 

- 4.plass NC sprint på Lygna 

- 4.plass NC normal på Lygna 

- 5.plass NC sprint i Voss 

 

 

Håkon Rybråten: 

- 6.plass NM stafett på Simostranda 

- 10.plass NC normal på Lygna 

 

K20-21 

Margit Sørensen: 

- 9.plass NM mix-stafett Senior i Voss 

- 10.plass NM normal i Voss 

 

M17 

Morten Tørnblad Sameien: 

- 6.plass NC sammenlagt 

- 5.plass NM normal i Voss 

- 5.plass NC normal i Molde 

- 6.plass NC normal på Lygna 

- 7.plass NM fellesstart på Simostranda 

- 8.plass NC sprint på Lygna 

- 9.plass NC finale fellesstart på Lillehammer 

- 9.plass NM stafett på Simostranda 

- 9.plass NM sprint på Simostranda 

 

I tillegg har mange av de andre utøverne i alder 2001-2005 vært på pallen flere ganger i år. 

Vil her trekke frem spesielt Oscar Engelien som også tok med seg Gul-trøya som raskeste 
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skiskytter i OASSK for gutter16, og Silje Berg Knutsen som bl.a tok gull i alle KM -distanser 

i Kretsen for jenter 2005.  

 

Mange av de andre utøverne har vist gode prestasjoner og hatt stor fremgang i løpet av året. 

Vil her trekke frem:   

 

Oscar Engelien: 

- 1 pl og 3 pl på Kvalfosssprinten 

- 1 pl i KM fellesstart på Bjerke 

- 1 pl i KM sprint på Bjerke 

 

Anne-Ida Nordengen: 

- 3 plass i KM sprint på Bjerke 

- 4 plass i HL- stafett på Veldre Sag 

-  

Silje Berg-Knutsen: 

      - 1 pl. KM Bjerke sprint 

      - 1 pl KM Bjerke fellesstart 

      - 1 pl KM Fet normal 

      - 1 pl KM Try stafett 

      - 1 pl ØM Karidalen 

      - 2 pl ØM Karidalen 

      - 1 pl. Kvalfoss-sprinten 

 

Hedda Englien: 

- 3 plass på Lyngnasprinten 

 

Daniel Aakervik: 

- 1 pl KM Bjerke 

- 1 pl KM Hvaltjern 

- 1 pl ØM ski i Karidalen 

- 3 pl ØM rulleski i Karidalen 

- 3 pl Kvalfosssprinten 

- 4 pl Kvalfosssprinten 

 

Espen Aakervik: 

- 1 pl ØM rulleski i Karidalen 
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For øvrig vil jeg legge til at vi har hatt mange gode resultater gjennom vinteren i tillegg til de 

som er listet opp. Mange av utøverne er ivrige, og dette vises på resultatlistene. 

De yngste har utmerket seg med skyting i ypperste klasse og mange gode plasseringer denne 

sesongen. Vi gleder oss til å følge løperne videre. 

 

 

Jenter i gruppa 

I 2017/2018 sesongen var 14 av 58 aktive utøvere er jenter. Denne er stabil. 

 

Økonomi 

Gruppa har ikke justert på treningsavgiften i.f.t. 2016: 

 

Kr 1.300,- for alle i nybegynnergruppa høsten 2017. 

Kr 1.500,- for de som er født i 2003 og senere. 

Kr 2.000,- for de som er født i 2002 og tidligere. Dette gjelder også for juniorer  

som har flyttet ut, men som fortsatt går for klubben. 

 

I tillegg betaler utøverne som trener i grupper med noe innleide trenere en ekstra treneravgift.  

I år har FET skiklubb invistert i snøkanon, se eget pkt under økonomi. 

Inntektene har falt grunnet færre og mindre arrangement enn året før.  

 

Anlegg: 

Fet stadion Standplass. 

 

Vi har 29 skiver med lys, det er 2,5 m mellom standplassene som er for smalt etter den nye 

standarden. Den nye standarden krever 31 skiver og 0,5 m mer pr. standplass. 

Det er også vanskelig og benytte skive 29 og 28 da disse standplassene ligger i bakken inn på 

standplass.  

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plantegning samt et budsjett for 

utbedring av standplass iht nye krav. Målsetningen er å ha dette klart ila. høsten. Målet er 31 

skiver som har internasjonale mål. 

 

Standplassen ble asfaltert sommeren 2016. Det er produsert nye skillere  med tall mellom 

standplassene og det er kjøpt inn 10 nye matter. 

Alle tvinnene (de som tauene er på) er byttet til nye høsten 2017. 

Det er kjøp inn 5000 trenings blinker, 2000 test blinker. 

Alle de mekaniske skivene er justert og kalibret 2 ganger denne sesongen. 

Alle innfestinger, skalker og vaier er godt over og byttet de som ikke var i orden. 
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Det er også utført mye jobb på rammene som trenings blinkene henger på, det er også 2 sett 

med rammer i bua i strafferundene. 

 

Taket over blinkene står for tur denne sommeren. Her må det utføres en del jobb, maling og 

bytte ut  materiale/ plank som ikke er i orden lenger. 

Det bør også settes lamper på skive 1 og 29. 

Det ligger mye bly under blinkene dette må fjernes denne sommeren. 

 

Aktiviteter 

Fet SSK ble i januar 2018 sertifisert som «Rent idrettslag» av Antidoping Norge. Denne er 

gjeldene for 3 år. Alle utøverne fra 13 år og oppover har da gjennomført Ren Utøver – kurs, 

der er blitt hold informasjonsmøte for foreldre og styre har laget en antidoping-policy som er 

lastet opp på Fet IL sin hjemmesider. 

 

Snøsamlingen ble denne sesongen for 3 gang arrangert på Sjusjøen.  Vi bodde på Norsk 

Misjonssambands leirsted på Mesnali. Dette gav oss topp treningsforhold med snøgaranti på 

Natrudstilen.  Sosialt og faglig i tillegg til gode treningsøkter. 

 

Under Liatoppen Skiskytterfestival har vi de siste 3 årene vært samlet en stor gjeng fra Fet 

SSK på Rødungstølen Høyfjellshotell, i tillegg til at noen benytter hytter. Både i 2017 og 

2018 er det til sammen 55 utøvere med foreldre samlet på hotellet og i år totalt 73 stk samlet 

på Liatoppen i Ål. En flott gjeng som i år vil gjøre seg synlig med egen banner og telt med Fet 

SSK logo og kubjeller. 

 

Rekruttering 

Rekruttering av nye utøvere er svært viktig for å opprettholde og skape et større 

medlemsgrunnlag, som igjen påvirker klubbens økonomi og fleksibilitet til å gjennomføre 

større investeringsprosjekter og gjennomføre egne arrangement.  

 

Det en har erfart de siste 2-3 årene er at utøvere som har stått på venteliste fra foregående 

sesong har et høyt frafall på over 40%. Det er derfor et mål å unngå ventelister. I den 

forbindelse er det laget et nytt konsept – Skiskytterskolen. Skiskytterskolen arrangeres over 4 

kvelder og avsluttes etter siste kveld. Etter gjennomført Skiskytterskole kan de utøverne som 

fyller 9 år og ønsker å bli tatt opp i nybegynnergruppa kommende sesong, melde sin interesse 

og sette seg på en midlertidig venteliste.  

 

Alle utøvere som meldte sin interesse før sesongstart fikk tilbud om plass. Det ble avholdt tre 

Skiskytterskoler før sesongstart med tilsammen 15 deltagere hvor 14 utøvere startet opp i 
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nybegynnergruppa. Ved sesongslutt teller nybegynnerne 12 stk. hvorav 3 utøvere på grunn av 

alder allerede har gått over i 5 rett ned gruppa (skyter på liten blink). 

 

Totalt teller nybegynnergruppa og 5 rett ned tilsammen 20 utøvere. Dette må en si seg 

fornøyd med. Men vi har plass til flere! 

 

Flere og flere utøvere har deltatt på renn som Simostranda, Fet rennet, Birkebeinerstadion 

(Lillehammer), Østre Toten (Karidalen), Askersprinten (Holmenkollen), Bama 

skiskytterfestival (Nordåsen, Bjerke), Hernes, Svene (Stevningsmogen), TRY-stafetten 

(Holmenkollen) og Liatoppen. Liatoppen er naturligvis årets høydepunkt.  

 

Dugnadsarbeid 

En stor takk går også i år til ”Kara” som gjør det mulig for oss å ha så gode treningsforhold, 

og til styret i skiklubben som alltid er positive til å arrangere renn. Foreldrene  i 

skiskyttergruppa har lagt ned en imponerende innsats som trenere og i andre verv, på 

dugnader, renn og i forbindelse med skikarusellen. De har gått foran som et godt eksempel 

ved snø produksjon og annet vedlikeholdsarbeid som maling av gjerder o.l.  

 

Lederen av Fet Skiklubb, Ole Kristian Amundsen er stand by og som tidligere år fortjener han 

en spesiell takk for innsatsen han legger ned i skianlegget på Hvaltjern. Han er tett involvert i 

det meste. 

 

Hjemmesiden 

Den fornyede hjemmesiden oppdateres jevnlig. Pr. dags dato er det Jo Dale som legger ut 

informasjon. Skiskyttergruppa og har også egen facebookside som leses og oppdateres jevnlig 

med tekst og bilder fra alle som ønsker.  

 

Samarbeid med andre klubber/lag 

Vi har samarbeidet med Lørenskog som trener på Fet. Juniorgruppa har også åpnet opp for at 

juniorutøverne i Lørenskog skal få tilbud om å trene med oss. Vi har åpnet for hospitering fra 

andre klubber etter ønske og behov.  

  

Fremtiden 

Gjeldene lisens for standplass utgår 2018/2019. I den forbindelse må nye planer på plass og 

utgifter tilkommer deretter. Vi har for kommende sesong søkt om å få arrangere NC - renn i 

februar 2018. Videre KM -rulleski i september 2018 og Fet -rennet med KM -disipliner i 

januar 2019. 

 

file:///C:/Users/thonorrome/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R9BQLHGX/www.fetskiklubb.no


 

 

Fet Skiklubb 

Skiskyttergruppa 
 

 
 Fet Skiklubb 

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

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

 

Johannes Dale er igjen tatt ut til Juniorlandslaget og vi gratulerer han med plassen. Johannes 

er en god ambassadører for Fet Skiklubb og det blir spennende å følge han fremover. 

 

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

engasjerte foreldre. Gruppa har i flere år at mange løpere på idrettsgymnas rundt om i landet, 

men også Bjørkelangen vgs. har fostret våre utøvere, bla. Morten Sameien og Espen 

Aakervik. Alle juniorer i Fet kan benytte seg av trenerstøtten i juniorgruppa vår når de trener 

på hjemmebane eller under renn som NM/NC osv.   

 

 

Styret ønsker alle lykke til i neste sesong! 

 

 

 

Leirsund 11.04.18 

 

Øyvind Nordengen 
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