
 

Årsrapport skiskyting 2020 

 

Organisering: 
Skiskytterutvalget har i 2020 bestått av: 
Arild Valle (leder, kasserer), Jo Are Eriksen (styremedlem), Frode Nordal (materialforvalter).   
  
Møter: 
Styre har i løpet av 2020 ikke avholdt noen styremøter pga. corona-situasjonen, men det har blitt 
kommunisert på e-post, sms og mobil. 
  
Utøvere: 
1 junior utøver (M18) som er med i Team Blåne på Lillehammer. 
1 utøver G16 som har drevet noe trening med langrenngruppa, men hovedsakelig egentrening. 
1 utøver J12 som har trent med langrenngruppa. 
  
Aktivitet: 
Det har vært lite aktivitet i skiskyttergruppa i 2020 bl.a. pga. få medlemmer og corona. Ingen 
organisert trening. For de yngste har fysisk trening blitt utført sammen med langrennsgruppa. 
Skytetreninger er utført i egen regi på regionalanlegget for skiskyting i Karidalen.  
Junioren har vært med i Team Blåne på Lillehammer. I teamet er det godt kvalifiserte trenere og det 
lages trening/utviklingsplan pr. utøver. Teamet har arrangert flere testrenn og kun hatt 
dagssamlinger uten overnattinger pga. corona-situasjonen. 
  
Økonomi 2020: 
Inntekter:  35.174,-   Overskudd: 17.546,- .  
Lån til gruppa fra hovedutvalget i 2014 vil være nedbetalt i 2021. 
Utgiftene har vært leie av Reviholen innendørs skytebane (for 2019), startavgifter og innkjøp av 
skudd. 
Inntektene er kommet fra utleie laservåpen, salg av et våpen og sponsorer.  
  
Organisering 2021: 
Skiskytterutvalget forsetter i 2021 som for 2020. 
Arild Valle (leder, kasserer)  Jo-Are Eriksen (styremedlem), Frode Nordal (materialforvalter). 
 
Skiskytterutvalget ønsker at skiskyttergruppa i Gjøvik Skiklubb skal bestå for at klubben skal kunne 
tilby muligheter for å drive med skiskyting. Dette gjør at klubben har et variert tilbud og blir 
attraktiv. Gruppa eier nok materiell for å drive en skiskyttergruppe godt. Dagens utvalg har sagt seg 
villig til å hjelpe til å støtte hvis interessen melder seg fra utøvere som ønsker å drive med skiskyting, 
men gruppa må drives av foresatte til nye utøverne. 
 
 
19.05.2021 
Leder Gjøvik Skiklubb skiskyting 
Arild Valle       



 


