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SAKSUNDERLAG  
 
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede  

Stemmeberettigede er medlemmer over 15 år som er registrert i Klubbadmin og har 

betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møterett. 

 

Sak 5: Godkjenne forretningsorden 

Styrets forslag til gjennomføring av Årsmøtet;   

Styrets leder styrer sakene 1-2, valgt ordstyrer overtar etter sak 2.  

Årsmøtet gjennomføres i henhold til saksliste med eventuelle endringer etter innspill fra 

årsmøtet.  

Gjennomføring av valg: Det er ikke anledning til å avgi stemme gjennom fullmakt.  

Sak 8: Årsberetning og Sportslig beretning 

Se vedlegg 1 og vedlegg 2. 

 

Sak 9: Regnskap 

 Se vedlegg 3 og vedlegg 4. 

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

Øke skuddpenger fra 600,- til 800,- pga. økte kostnader ved innkjøp. 

 

Endring på familiemedlemskap fra 3 personer til inntil 6 personer. Dette vil øke 

medlemsmassen og forenkle medlemsadministrasjonen i klubbadmin. 

 

Styret foreslår ingen endring i andre medlemskontingenter eller treningsavgifter. 

 

Sak 12: Budsjett for 2023 

Styrets budsjettforslag er basert på erfaringer fra tidligere år og er budsjettert for et 

normalår med hensyn til aktivitet.   

Siden investeringen i det planlagte rulleskianlegget på Sagerud ikke har kommet i gang 

som planlagt vil de samme planlagte utgiftene for regulering/prosjektering inkluderes for 

2023 selv om det er uklart om det vil bli realisert. Styre ønsker at 200.000,- gjøres 

tilgjengelig utenom budsjett. 

Budsjettet legges frem med et overskudd på kr 26.500. 

Se vedlegg 3. 

Sak 13: Valg 

 

NSSLs styre består av leder, nestleder, fire styremedlemmer med ulike ansvarsområder og 

et varamedlem. Det skal være kjønnsfordeling slik at det er minimum 2 menn eller kvinner. 

 

      Se vedlegg 5. 

 

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å selv oppnevne representanter til å møte i ting og aktuelle 

organisasjonsledd, slik som eksempelvis NSSFs ting, OASSKs ting, OASSK møter og 

Nittedal Idrettsråd.   
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Styrets sammensetning 
Leder: 

Morten Cyren 

Nestleder:  

Kjell-Ove Skare 

Styremedlemmer og varamedlemmer:   

● Belinda Fergusson 

● Elin Hannestad 

● Olav Yri 

● Christine Rehn Jensen 

● Bjørn Olav Kåsin, varamedlem 

Valgkomité:  

● Yvonne Cyren, leder 

● Kristian Andresen 

● Emilie Hagelsteen Dalelid 

 

Revisorer:  

May Aas Andersen og Stig Pettersen 

Komiteer og utvalg 
Sportslig utvalg:  

Belinda Fergusson (leder), Tommy Sørlien og Colum O’ Farrell 

Kvalfoss-sprinten  

Kjell-Ove Skare, Morten Cyren, Stefan Marx, Bjørn Olav Kåsin og Eirik Espe 

World Cup   

Jan Grande  

Kretsverv OASSK  

Leder og representanter fra sportslig utvalg i NSSL har deltatt etter behov på OASSK- 

møtene. 

Tommy Sørlien (jr/sr), Ole Jakob Omland (HL), Jessica Bollnert (Jenteansvarlig) 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter i 2022.  

Økonomi 

Lagets økonomi er god, og 2022 endte med underskudd på 85.147,-. Det bemerkes at de 

forberedte investeringene for rulleskianlegget fortsatt ligger på vent og underskuddet 

skyldes utgifter til fagkompetanse fra Siv. Ing. Stensaker som ansvarlig søker, Norconsult for 

vurdering av overvann og Asplan Viak for håndtering av forurensning på Sagerud. 
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Administrasjon 

Styret har fortsatt arbeidet med å påse at medlemslister er riktig registrert i Klubbadmin og 

at medlemskontingenter og medlemskap er i henhold til fastsatte krav fra Idrettsforbundet. 

Det må kontinuerlig arbeides med å opprettholde en korrekt og oppdatert 

medlemsdatabase. Da kan Klubbadmin benyttes til rapportering, fakturering og 

kommunikasjonskanal med medlemmene i tillegg til at vi nå oppfyller pålagte krav fra NIF. I 

tillegg kan medlemmer administrere sine opplysninger og medlemskap via Min Idrett.  

Det er også i 2022 jobbet iherdig med å sikre trenerressurser og tilrettelegge for best mulig 

treningsopplegg. Dette har vært et tidkrevende arbeid, og det pågår stadig en prosess med å 

skaffe tilstrekkelige trenerressurser. Spesielt rekruttgruppen har hatt fokus på organisering 

av trenerressursene for å sikre maksimal oppfølging av hver enkelt rekrutt på trening.  

Det ble også gjennomført en meget vellykket kretssamling for kretsens 13-14 åringer på 

Sagerud med egne juniorer som gjorde en super innsats som trenere. Det var litt mindre 

deltagelse i år på grunn av mange andre aktiviteter og samlinger i september og oktober. 

Aktivitet 

NSSL har i 2022 gjennomført alle planlagte aktiviteter, rekruttert mange nye medlemmer og 

gjennomført treninger i henhold til sportslig plan. Innsatsen har resultater i gode sportslige 

resultater og en medlemsmasse som består av en stor andel «ferske» medlemmer. Se 

sportslig beretning for mer informasjon.  

En viktig utfordring fremover er å fortsatt fokusere på arbeidet med å skape klubbmiljø på 

tvers av treningsgrupper, utøvere og foreldre samt å sikre at de erfaringene og 

kompetansen klubben besitter videreføres.  

Kommunikasjon  

www.nittedalskiskytterlag.no er klubbens åpne webside, som er tilgjengelig for alle. På 

siden er det en egen fane for medlemmer hvor det ligger nyttig informasjon og 

dokumentasjon.  

Facebook og Spond er NSSLs viktigste informasjonskanal for "daglig drift" og informasjon til 

foreldre/utøvere. Utøvere og foresatte er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på Spond 

og facebooksiden «NSSL-medlemsinfo».  

Viktig informasjon vil også i enkelte tilfeller sendes som e-post for å nå alle foresatte, 

utøvere og andre medlemmer.   

Sportslig plan og sportslig utvalg  

Sportslig plan for perioden 2019-2022 er tidligere utarbeidet og er et verktøy for å sikre en 

rød tråd i treningsarbeidet. Planen er fulgt også i 2022 og den gir nyttig informasjon til 

trenere, foreldre og utøvere. Arbeidet med å revidere planen er i gang og ny sportslig plan 

gjeldende fra 2023 vil utarbeides. 

http://www.nittedalskiskytterlag.no/
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Rekruttering  

Økt rekruttering er fortsatt en av lagets hovedprioriteringer. Høsten 2022 ble svært 

vellykket med 21 nye rekrutter som deltok på skiskytterskolen. Styrets syn er at fornøyde 

medlemmer trolig er den beste rekrutteringsplattformen, og oppfordrer alle medlemmer til 

å bidra til å rekruttere nye utøvere/familier. Vi ønsker også å være fleksible og ta inn nye 

medlemmer utenom skiskytterskolen når dette er mulig. Styret er opptatt av at det legges 

vekt på å beholde utøvere. Det har heller ikke denne sesongen vært rekruttgruppe eller 

organisert aktivitet i Bjønndalen.  

Sikkerhet  

Det ble høsten 2022 gjennomført sikkerhetskurs for nye foreldre.  

Det er ikke rapportert om hendelser, nesten-uhell eller ulykker i forbindelse med treninger 

eller renn.  

Anlegg og utstyr    

Selvanviserne på Sagerud er slitt, men vi har holdt de i akseptabel tilstand gjennom året. 

Høsten 2022 kjøpte vi 13 renoverte, mekaniske selvanvisere av typen Kurvinen fra Fet IL. 

Våre egne selvanvisere er av typen Vingelen som nå er gått ut av produksjon. De «nye» 

selvanviserne vil erstatte de mest slitte skivene på Sagerud og planen er å gjenbruke de 

slitte skivene fra Sagerud i Bjønndalen hvor status nå er svært dårlig etter hærverk der på 

høsten 2021. 

En utfordring som det har vært jobbet med et par år er å finne en løsning for oppsamling av 

prosjektiler ved skyting på papp. Her har vi nå på plass en meget effektiv løsning hvor det er 

hengt opp kulefanger bestående av fire harde gummimatter bak hver pappskive. Disse 

fanger opp prosjektilene som enten blir sittende i gummien eller faller ned på betongen 

under skivene. Denne løsningen har ikke kostet klubben noen ting, og er etablert på dugand 

av Morten og Kjell-Ove.   

Anleggsprosjektet 

Kommunen besluttet i oktober 2020 reguleringsplan for Sagerud – Sørli. Vår plan var å 

levere byggesøknad våren 2021. Kommunen skulle imidlertid gjennomføre en 

forurensningsundersøkelse med Multiconsult som leverandør, og denne skulle danne 

grunnlag for vår byggesøknad. Siden denne undersøkelsen ikke kunne gjennomføres før sent 

på høsten valgte vi å levere vår søknad i september 2021. På forrige årsmøte (2022) hadde 

vi ikke fått noen svar fra kommunen. Svaret kom i mai 22, hvor vi fikk «mangellapp» med 

krav om å levere rapporter på overvannshåndtering og lage tiltaksplan for håndtering av 

forurensningen knyttet til våre planer, begge rapporter måtte utarbeides av kvalifisert 

fagkompetanse. Mye kan sies om kommunens håndtering, men vi nøyer oss i denne 

årsrapporten å slå fast at vi har benyttet meget sterk kompetanse fra Norconsult for 

vurdering av overvann og Asplan Viak for håndtering av forurensning. Kommunen hadde 

imidlertid iverksatt en oppfølgingsundersøkelse fra Multiconsult som måtte være klar før vi 
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kunne gjennomføre våre vurderinger. Denne fikk vi tilgang på i oktober 2022, og vi leverte 

vår oppdaterte søknad i desember 2022. Denne er fortsatt hos Kommunen og vi har muntlig 

fått høre at det nok en gang kommer et brev med «mangellapp».  

Vi hadde i første halvår av 2022 flere gode møter med Rådmann og hans stab, og har hatt en 

klar oppfatning av det har vært vilje til å finne en løsning basert på at vi har fulgt opp 

kravene fra byggesak med eksterne fagvurderinger. Vi har derfor valgt å spille på lag med 

Kommunen i en tro på at disse prosessene vill føre frem. Dette har inkludert 

tilbakeholdenhet ift å spille saken ut i media eller i politiske kanaler. 

I januar 2023 sendte imidlertid kommunen hele vår søknad til Statforvalteren med 

forespørsel om prosessen videre med håndtering av vår søknad. Dette til tross for at 

Statsforvalteren ved to tidligere anledninger har slått fast at Kommunen selv er 

forurensningsmyndighet for området, og kun dersom Kommunen finner at skiskytterlagets 

miljørisikovurdering av tiltaksplanen for vår skytebane innebærer uakseptabel forurensning, 

skal saken oversendes til Statsforvalteren. Dette har dessverre ikke Kommunen forholdt seg 

til og vår forståelse er at kommunen nå for tredje gang forsøker å skyve håndteringen av 

forurensning på Sagerud over til Statsforvalteren. Anleggsprosjektet har pr medio februar 

oversendt en omfattende dokumentasjon om saken til Kommunens ledelse og det er pr 20 

februar dialog med Rådmannen om saken. NSSL har meget klart uttrykt sin misnøye med 

måten Kommunen har håndtert saken på – det har vært uryddig saksbehandling hvor NSSL 

har brukt godt over 100 000 kroner på utredninger etter krav fra Kommunen og når disse 

utredningene leveres så er spillereglene endret.  Dette er uakseptabelt. 

NIL ski ferdigstilte sin del av rulleskiløypa i 2022, så nå gjenstår NSSLs del som skal kobles til 

NILs del. Dettee innebærer for NSSL i første omgang etablering av rulleskiløype på ca 1,5 km 

med lys, samt utvikling av stadion med asfaltert standplass som er knyttet sammen med 

rulleskiløypa, etablering av start-, mål-, vekslingsområde og strafferunde, sikringsvoller ved 

selvanviserne, oppsamlingsløsning for blyrester, og etablering av lys på stadionfasilitetene.  

Søknad om spillemidler er levert og oppdatert, og viktigst av alt er at Sparebankstiftelsen 

JLN hart bevilget 4 MNOK til prosjektet. Vi er Sparebankstiftelsen en meget stor takk skyldig 

for å stille opp for oss og idretten i bygda! Det er derfor svært beklagelig at Kommunen gjør 

det så vanskelig å komme i gang med anlegget på Sagerud. 

Vi har i 2022 bygget sanitæranlegg på klubbhuset. Dette skal åpnes formelt ved 

Klubbmesterskapet denne vinteren. Her er det biobasert toalettløsning basert på 

«snurredass», og det er laget eget nytt rom med god varme og lydisolasjon. Vi fikk tildelt kr 

25000 fra Varingen/Amedia/Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet – noe vi er meget glade 

for! Morten og Odd har lagt ned ca 40 timer dugnad for å dette på plass! 
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Våpen, kikkerter og annet utstyr  

Laget har tilsammen 37 våpen, herav 2 rene linksvåpen og ett våpen som kan benyttes som 

både vanlig og links.  

Det kom i 2021 ny våpenforskrift som skjerper inn håndteringen av våpen betydelig ift 

klubbens tidligere ordning med utleie av våpen. Nå kreves våpentillatelse eller lånetillatelse 

fra Politiet for å kunne låne våpen og ha det med hjem. Klubben har derfor måttet finne nye 

løsninger for administrasjon av våpen. 

Med stor rekruttgruppe har det vært press på gjennomføring av treninger med deling av 

våpen, men dette har ordnet seg etter hvert som flere har fått tillatelse til å kjøpe egne 

våpen.  

Klubben har 6 kikkerter, men to har vært ute av bruk en stund pga skade.  

Vi har også 5 radioer for bruk ved renn og arrangementer.  

Sosiale aktiviteter og samlinger  

Hovedarrangementene i regi av klubben er nærmere beskrevet i sportslig beretning. 

Inntektsbringende aktiviteter 2022  

NSSLs tre faste store dugnader gir ca 200 000 kr pr år. Kvalfoss-sprinten, World Cup og 

neksalg. Kvalfoss-sprinten ble gjennomført med litt under 50000 kr i inntekt, som er 

betydelig ned ift tidligere og delvis skyldtes Covid-utfordringer, en også generelt lavere 

deltagelse pga av færre skiskytter i de aktuelle klassene. Det ble derfor i 2022 åpnet for at 

også 12-årsklassen kunne delta i rennet.  

 

Med reklameinntekten fra programmet hadde vi ytterligere kr 18 000 i inntekt – men her 

mener vi det er et betydelig høyere potensiale for inntekter. BAMA er en uvurderlig sponsor 

for dette rennet og vi oppfordrer alle til å følge BAMAs kostholds- og livsstilråd! 

En stor takk til de som på vegne av NSSL har bidratt sammen med våre samarbeidende 

klubber for å sikre en meget god gjennomføring av Kvalfoss-sprinten!  

World Cup er en dugnad som gir klubben en god inntekt samtidig som den gir oss mulighet 

til å være midt oppe i World Cup sirkuset i Holmenkollen. Vi håper at flere aktive 

medlemmer benytter muligheten til å oppleve dette samtidig som det gir penger i kassa for 

klubben. 

Neksalget i november ga meget god uttelling – nesten 900 solgte nek.  

Off. tilskudd, tippemidler, sponsing etc. 

Klubben har søkt om refusjon av moms, og mottatt ca 17.500,- 

Sparebank 1 er fortsatt klubbens hovedsponsor sammen med Toyota Romerike AS.  
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Styret har i 2022 brukt mye tid på utviklingsprosjektet på Sagerud med arbeid vs. 

Kommunen. Dette er et tidkrevende og kontinuerlig arbeid som ikke er ferdigstilt. 

Administrasjon og organisering av samlinger og tilrettelegging av treningsopplegg er 

løpende oppgaver for deler av styret. Det sportslige arbeidet i klubben er gjennomført i 

henhold til fastsatte planer. Styret vil rette en stor takk til trenerne som ivaretar klubbens 

kjerneaktivitet!  

Det er fortsatt en utfordring knyttet til rekruttering og å beholde jenter for å oppnå 

delmålet med rekruttering av utøvere av begge kjønn. Det vil i 2023 arbeides med 

aktiviteter for å forsøke å tiltrekke og beholde utøvere og sikre en likere kjønnsbalanse.  

Medlemstall* 

 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 15 8 2 34 59 

Menn 27 12 3 47 89 

Totalt 42 20 5 81 148 

(56 utøvere) 

*Medlemstall registrert i Klubbadmin ved utgang 2022. 

 

Nittedal, 28 februar 2023 

 

Morten M. Cyren  Kjell-Ove Skare  Belinda Fergusson   
Leder                   Nestleder              Sportslig ansvarlig           

    

 

Elin Aspevik        Olav Yri   Christine Rehn Jensen 
Styremedlem              Styremedlem    Styremedlem 

    



Sportslig beretning sesongen 2022 – 2023 
 
Trening 
NSSL har hjemmearena på Sagerud med organisert trening på mandag, tirsdag og onsdag.  
Vi har også hatt noen lørdagstreninger i sommersesongen.  I tillegg har den eldste 
treningsgruppen hatt trening på Lillomarka Arena der det er rulleski-løype. 
 

Utøvere 

NSSL har hatt 56 aktive utøvere gjennom hele sesongen. En liten økning fra forrige sesong. 
Vi er veldig godt fornøyd med at vi har klart å beholde så mange rekrutter de siste 2 årene 
Dette er et resultat av fokuset vi har på organiseringen av treningene.  Vi håper dette blir 
videreført i årene framover. 
 

Skiskytterskolen 
Det var 21 utøvere som gjennomførte skiskytterskolen fra oktober til desember og 15 er nå 

med i rekruttgruppe og 3 er i gruppen 13+, som er reimskyttere. 

Rekruttgruppa 
Vi har 38 utøvere i rekruttgruppa, 15 som gjennomførte skiskytterskolen høsten 2022. 

Treningsplan og opplegg for rekruttgruppen. 

 
Sesongplanlegging  
Det er en stor gruppe med mange utøvere på standplass samtidig. Det har vært organisert 
slik at det er en trener pr 3. utøver. De som har kommet fra Skiskytterskolen er i en egen 
gruppe slik at alle får opplegg tilpasset nivå. 
 
Før sesongen lagde trenerteamet en skisse for året med mest fokus på grunnleggende 
ferdigheter fram til jul og mer på skyting med ski på og høy puls etter jul. Erfaringen er at det 
er vanskeligere å jobbe med finjustering av teknikk når været bli kaldere. Gjennom hele året 
har vi hatt fokus på at trening skal være gøy og bygge en lagfølelse. Vi har hatt regelmessige 
sosiale aktiviteter i løpet av året.   
  
En detaljert treningsplan er sendt ut til alle hver søndag. Treningsplanen justeres ut fra 

hvordan det gikk på siste trening, skiføre osv. På mandager sendes det ut en fordeling av 
matter og trenere så alle barn vet hvem som er treneren deres og hvilken matte de 
skal bruke. Vi har cirka 3 barn per trener og en hovedtrener som kan hjelpe/rådgi de 
andre trenerne hvis det er behov. En trener har ansvar for oppvarming.  
 
 

 

 

 

 



Treningsplan 2023 

 
  

Opppvarming:  

Vi begynner oppvarming 17:50 så barna ikke trenger å vente mens foreldrene gjør 
standplassen klar. Det har blitt kjøpt inn utstyr (tau, hekk, erteposer osv) for å gjøre 
oppvarmingen mer variert. Når det er skiføre bruke vi oppvarmingen til å forbedre 
skiferdighetene.  

Skytetrening: 

Vi har et hovedtema for hver trening. Planen er at vi jevnlig repeterer de viktigste 
ferdighetene. Vi justerer tempo og hvor mye skyting ut fra temperaturen. Vi avslutter ofte 
treningen med kommando skyting, hvor barn selv velge ordet, eller skyting på temablink som 
barna synes er veldig gøy. Barna velger selv om de skal skyte på stor eller liten blink, men 
treneren oppfordrer til å bruke liten blink på trening. 

Sosialt: 

Det er viktig at barn har det gøy på trening og vi vil bygge en lagfølelse. Vi mener at dette er 
viktig for å beholde så mange barn som mulig i klubben. I Oktober organiserte rekruttgruppe 
en tur til Spenningsbygruva i Nittedal, med bål og aktiviteter etterpå. Vi har også hatt 
kveldsmat etter trening 2 ganger og julegrøt for juleavslutning. Etter Fet-rennet feiret vi med 
pizza i Lillestrøm. Dette var en suksess og vi skal også organisere en feiring etter Bjerke 
skiskytterfestival i mars.  

 

  



13+ gruppa 

Denne gruppa har hatt 18 utøvere denne sesongen.  
Vi har i år også hatt en større gruppe enn på mange år som har reist rundt på Norges Cup, 9 
utøvere. 
Gruppa har hatt flere sterke resultater i Norges Cup og NM, Henrik Omland ble 
norgesmester på normalen i M18 og Storm Veitsle har vunnet 2 ganger i Norges Cup.  

 
Trening  
Treningsplan for sesongen ligger tilgengelig i Spond gruppen. Før jul ble det 
arrangert trening mandager på Lillomarka Arena og onsdager på Sagerud, etter jul 
byttet vi om. Siden mange av de eldste utøvere er med på Team er det varierende 
deltagelse på fellestreningene og da blir det høy kvalitet og god individuell tilpasset 
oppfølging for den enkelte utøveren 
  

Trenere 

Trenerne har planlagt og gjennomført fellestreninger og testrenn. 

Gruppe Trenere 

Skiskytterskolen Terje Auestad 
Bjørn Bratteng 
Truls Valmestad 
Ole Jakob Omland 
Lars Grundnes 

Rekruttgruppe (10-12 år) Colum O’Farrell 
Kristian Andresen 
Emilie Hagelsteen Dalelid 
Sissel Sæther 
Thomas Grindstad 
Henrik Schanche 
John Øyvind Grue 
Lars Mjærfoss 
Olav Erich Yri 
Øyvind Selseng 
Svein Øve Nyvoll 
Jonas Olsson 
Bjørn Fjeld 
 
Nye fra skiskytterskolen 
Joacim Hafsås 
Børge Ugland Nyseth 
Trine Nickoline Møller Børge 

13+ Erland Stubbe 

Ole Jakob Omland 

Sportsligutvalg Tommy Sørlien          -Junior/senior ansvarlig 
Column O’Farrell       - Rekrutt ansvarlig 

 



 

Kompetanseheving av trenere 
 
 
• Hanne Gûssow Thoresen var med på trening en kveld og ga tips og tilbakemeldinger på 

et møte i etterkant. 

● Rekrutt-trenere har opprettet en Google-disk konto hvor alle treninger, planer, blinker 

osv. er lagret så det er lett å bygge videre på det som er gjort neste sesong. 

● Det er et trenerforum på Facebook der trenere har tilgang til flere faglige ressurser på 

både skyting og ski. Rekruttgruppe har flere kanaler som brukes til planlegging og 

diskutering av treningsopplegget. 

● Colum jobber med et Tips & Triks dokument for rekrutt-trenerne for hjelp til hva man skal 

se etter når utøvere har mye spredning på skytingen. 

Landslag og Team 
 
Sindre Pettersen har deltatt på Team Maxim. 
 
Lisa Sørlien har deltatt på Team Blåne 
 
Frøya Horten Brouwer, Ida Fuglset, Markus Aspevik 
Hannestad, Gaute Haukvik-Jensen og Storm Kristoffer 
Veitsle går på Wang Lørenskog. 
 
Henrik Omland ble tatt ut som førstereserve til Ungdoms-
VM i Kasakhstan. 

Samlinger og interne arrangementer i NSSL  

▪ Testrenn rekrutt 
▪ Klubbmesterskap  

 

Renndeltakelse og resultater 2022/23 

Plasseringer blant de 5 beste i KM og 15 beste i nasjonale renn er tatt med. 
 
Renn  Deltager /Klasse Resultat – beste plassering) 
NM Rulleskiskyting Sindre Pettersen M Senior 

Storm Kristoffet Veitsle  M17 
Markus Aspevik Hannestad M17 

Fellesstart nr 4 
Sprint nr 6, Fellesstart nr 5 
Sprint nr 15 

AskoCup(NC) Sindre Pettersen M Senior 
 
 
 
Storm Kristoffer Veitsle 
 
 
Ida Fuglset 
 
Henrik Omland 
 

NC2: Normal nr 10, Sprint nr 6 
NC3: Fellesstart nr 13, Sprint nr 
15 
NC4: K.Normal nr 10, Sprint nr 7 
 
NC1: Sprint nr 14, Fellesstart nr 6 
NC2: K-Normal nr 1, Sprint nr 1 
 
NC2: K-Normal nr 14. 
 



 
Gaute Haukvik-Jensen M17 

NC1 Sprint nr 3, Fellesstart nr 4 
NC2 K-Normal nr 2, Sprint nr 7 
 
NC1: Sprint nr 8 

NM  Junior Henrik Omland M18 
 
Storm Kristoffer Veitsle 

Normal nr 1, Stafett nr 3 
 
Normal nr 15, Sprint nr 2 

Fetrennet – KM Henrik Omland M18 
Gaute Haukvik-Jensen M17 
Agnes Hagelsteen Grue J11 
Julie Fevang Smidt J12 
Christian Røstad Schanche G12 
 

Normal nr 1. 
Normal nr 4. 
Sprint nr 4. 
Sprint nr 4. 
Sprint nr 4. 
 
 

 

 
I skrivende stund er det flere renn som ikke er arrangert ennå for sesongen 2022/23, blant 
annet NM for Senior, Hovedlandsrennet, finale i Norgescupen, Liatoppen m.fl. 
 

Renndeltakelse rekruttgruppa 

Renn  Deltager  Klasse 

Asker Sprint 
 
 

Sondre Håkonsen Fjeld 
Magnus Funderud Bjermeland 
Ingrid Gamst Strandberg 
Markus Gamst Strandberg 
Pernille Gamst Strandberg 

Nybegynner 
G/J 12 
 

Kvalfoss Sprinten Pernille Gamst Strandberg 
Nikolas Gworek 
Christian Røstad Schanche 
Nora Alette Hagelsteen 
Møkkelgjerd 
Julie Fevang Smidt 
Ella Ekelund O Farrell 

G/J 12 
 

Fetrennet – KM 
normal 

Ida Mjærfoss 
Erik Mjærfoss 
Sondre Håkonsen Fjeld 
Christian Røstad Schanche 
Magnus Funderud Bjermeland 
Agnes Helene Hagelsteen Grue 
Maja Rehn 
Nora Alette Hagelsteen 
Møkkelgjerd 
Lilly Nova Møkkelgjerd 
Julie Fevang Smidt 
Pernille Gamst Strandberg 
Markus Gamst Strandberg 
Ingrid Gamst Strandberg 
Lauritz Svinø Andresen 
Tobias Østihaug Eriksen 
Aksel Wendt Hafsås 

Nybegynner 
G/J 11 
G/J 12 
 



Kylah Ekelund O Farrell 
Ella Ekelund O Farrell 

   

 
OASSK Cup 2022/23 
 
Det gjenstår 3 rennhelger i OASSK Cupen for 13-16 åringer. Følgende utøvere har deltatt fra 
Nittedal, Sammenlagt plassering i parantes. 
 
Sturla Håkonsen Fjeld G15 (19) 
Aleksander Fodstad G14 (22) 
Hedda Omland J16 (15) 
 

ASKO Cup 2022/23 

Det gjenstår fortsatt renn i ASKO Cup(Norgescup) blant annet finale i Alta. 
Vi har hatt 9 utøvere som har deltatt i NorgesCup. 
Henrik Omland og Storm Kristoffer Veitsle ligger begge på 2. plass. 
 
Følgende har deltatt fra Nittedal med sammenlagtplassering i parantes. 
 
Sindre Pettersen M Senior (15). 
Lisa Fergusson Sørlien K Senior(50), K20-22(56). 
Frøya Horten Brouwer K19(38) 
Henrik Omland M18 (2) 
Markus Aspevik Hannestad(37) 
Ådne Fleisje M18(59) 
Ida Madeleine Fuglset K18(34) 
Storm Kristoffer Veitsle M17(2) 
Gaute Haukvik-Jensen M17(24) 
 

Resultater 2021/22 

Pga. at årsmøtet avholdes før sesongen er ferdig tar vi også med resultater fra 21/22 
sesongen for renn som ble avholdt etter fjorårets årsmøte. 
Plasseringer blant de 5 beste i KM og 15 beste i nasjonale renn er tatt med. 
 

Renn  Deltager /Klasse Resultat – beste plassering) 

NM Ungdom Lisa Fergusson Sørlien K19 
Henrik Omland M17 
Ida Madeleine Fuglset K17 

Sprint nr 9 
Fellesstart nr 5, Sprint nr 8 
Fellestart nr 12 Sprint nr 9 

Lerøy Cup Finale Henrik Omland M17 
Ida Madeleine Fugset K17 
 

Nr 2 
Nr 6 

Liatoppen 
Skiskytterfestival 

Pernille Gamst Strandberg J11 
Henrik Omland M17 
Gaute Haukvik-Jensen G16 

Sprint nr. 8, Sprint nr 14 
Fellesstart nr 4, Sprint nr 6. 
Sprint nr 12 

NorgesCup 
sammenlagt 

Henrik Omland M17 
Sindre Pettersen M Senior 

Nr.2. 
Nr.6. 

 



 

 

 

ÅRSREGNSKAP  

2022 
NITTEDAL SKISKYTTERLAG 

Org. nr. 982 943 655 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inneholder 

- Resultat 

- Balanse 

- Noter 



RESULTATREGNSKAP Budsjett Budsjett Budsjett Note Regnskap Regnskap Regnskap

2023 2022 2021 2022 2021 2020

INNTEKTER

Medlemsk./tren.avg 85 000             90 000             90 000       79 650 65 300 71 550

Offentlig tilskudd / MVA komp 60 000             60 000             60 000       75 665 141 926 80 586

Andre stevner 17 100

Kvalfossinntekter 125 000           60 000             60 000       108 221 148 366

Skuddpenger 30 000             25 000             25 000       27 400 19 800 19 425

Kornnek 65 000             60 000             60 000       83 000 88 685 -4 000

Annonseinntekter Kvalfoss 17 000             17 000             17 000       16 500 17 000

Inntekt dugnad/WC 50 000             50 000             50 000       47 400 36 400

Sponsorinntekter 40 000             30 000             30 000       40 000 15 000 15 000

Salg klubbtøy etc. 5 000               80 000             80 000       32 262 1 736 80 875

Spond 24 062

Samlinger 101 080

Støtte utvidelse Sagerud 25 000 175 000

Våpenleie, våpensalg og annet salg 25 000             20 000             20 000       29 500 13 000 18 500

     SUM INNTEKTER 502 000           492 000           492 000     665 678 386 609 658 702

STEVNE OG

AKTIVITETSKOSTNADER

Startkontigent renn 20 000             15 000             15 000       22 570 5 710 16 230

Utg.egne stevner 15 000             15 000             15 000       9 523

Treningsutgifter 5 000               3 000               3 000         8 753 1 733

Treningsstimulerernde tiltak 10 000             10 000             10 000       4 737 13 237

Støtte hovedlandsrenn 5 000               5 000         8 950

Kostnader Kvalfossen/NM 65 000             60 221 84 957

Samlingsstøtte 25 000             25 000             25 000       99 495 14 000 0

Refusjoner jr/sr 30 000             10 000             10 000       8 491 4 500

Refusjon/Støtte HL 10 000             

Skudd / skiver 30 000             25 000             25 000       17 479 33 250

Innkjøp for videresalg 5 000               80 000             80 000       36 011 4 261 86 058

Kjøp av nek 25 000             20 000             20 000       22 500 31 875

Prepping, brøyting o.l. 25 000       50 000 25 000

Forsikring 6 500               6 000               6 000         6 308 6 484 6 250

Kostnader trener/kretsorganisator 20 000             30 000             30 000       35 527 28 747 14 994

Skiteknikk og skyte trenere

Lønn til hjelpetrener + jr trener 40 000             40 000             40 000       31 140 16 000 32 000

Bilgodtgjørelse 3 204

Regnskap 35 000             35 000             35 000       36 801 35 023 34 992

Overnatting og lokal leie 2 000

     SUM 341 500           319 000           344 000     443 237 164 860 350 914

ADMINISTRATIVE KOSTNADER

Div. adm.utg/kontorrekv 12 000             1 2 277 -4 210 1 387

Alarm 7 500               

Annonser/program

Tap på fordringer

    SUM 19 500             -                       -                 2 277 -4 210 1 387

ANLEGG/MASKINER

Avskrivninger

Småanskaffelser 15 000             15 000             15 000       25 935 3 646 25 392

Rep/vedl utstyr 10 000             10 000             10 000       10 991 2 613 7 605

Invest i utstyr 15 000             15 000             

Rep/vedl. bygninger 5 000               

Anleggsutvikling 206 516 8 746 307 697

Strøm 15 000             10 000             10 000       24 551 16 410 2 615

Drift anlegg 30 000             30 000             30 000       25 765 3 467 22 163

   SUM 90 000             80 000             65 000       293 758 34 882 365 472

GAVER/STIPEND

møter/kurs 4 500               10 000             10 000       2 896 7 800 3 818

Rekl/annonse/sponsor/gaver 12 000             12 000             12 000       2 5 514 15 830 14 901

Stipend 10 000

   SUM 16 500             22 000             22 000       8 410 23 630 28 719

   SUM UTGIFTER 467 500           421 000           431 000     747 681 219 161 746 491

DRIFTSRESULTAT 34 500             71 000             61 000       -82 003 167 448 -87 789

FINSANSINNT/UTG.

Renteinntekter/ekstr.innt 5 000               5 000               5 000         7 940 1 747 5 474

Bankomkostninger -13 000            -11 500            -11 500      -11 084 -11 561 -12 332

   SUM -8 000              -6 500              -6 500        -3 144 -9 814 -6 858

OVER/UNDERSKUDD 26 500             64 500             54 500       -85 147 157 634 -94 647



Balanserapport Nittedal Skiskytterlag 2022

Eiendeler Note 31.12.2022 01.01.2022

Anleggsmidler:

Omløpsmidler:

Kasse, Bank 1 302 808 1 373 584

Beholdning renndresser mv 7 808 8 202

Kundefordringer 3 49 152 16 117

Andre korts. Fordringer/ ubet for Nek 10 600 6 000

Andel EK Kvalfossen 10 237 10 237

Forsk. Bet. Kostnader 11 769 3 149

Sum omløpsmidler 1 392 373 1 417 289

Sum eiendeler 1 392 373 1 417 289

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital:

Egenkapital 1 401 145 1 401 145

Resultat -85 147

Sum egenkapital 1 315 997 1 401 145

Gjeld:

Påløpt Lønn

Forsk. Bet kostnader

Leverandørgjeld 4 -76 376 -16 145

Annen korts. Gjeld 0 0

Sum gjeld -76 376 -16 145

Sum gjeld og egenkapital 1 392 373 1 417 289



Noter til regnskapet

1 Div. adm. Utgifter

Beholdningsendring klubbtøy 394

Domenenavn og dataprograsm 1883

Sum 2277

2. Rekl/annonse/sponsor/gaver

Annonser rekruttering 625

Premier

Gaver trener vår 4889

Sum 5514

3. Kundefordringer

Utestående fra NIF og sponsoravtale

høstsamling på Sagerud

4. Leverandørgjeld:

Sandberg Regnskap as -3301

If Skadeforsikring -2075

Oslo Skiskytterlag -5000

Siv.Ing. Martin Stensaker -43500

Lars A Ihrsatd -22500

-kr 76 376



 
 
 
 
 
 

Til årsmøtet i Nittedal Skiskytterlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisors beretning for 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har revidert årsregnskapet for 2022 for Nittedal Skiskytterlag. 

Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter. Årsresultatet for 

2022 er et underskudd på kr 85.147,-. 
 

Etter vår mening er årsregnskapet angitt i samsvar med lov og forskrift og gir et 

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nittedal Skiskytterlag pr. 

31.12.2022, og et resultat for regnskapsåret som ble avsluttet samme dato i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
 
 

 
Hagan/Nittedal, 28. februar 2023 

 

 
 
 

May Aas Andersen og Stig Pettersen 
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