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     Årsmelding 2020 
        KFIL - Skiskyttergruppa   

Skiskyttergruppas styre 2020: 
Leiar:    Ellinor Stakkeland 
Sekretær:   Ane Stakkeland 
Styremedlem:  Tobias Røiseland 
 
Sesongen 19/20 var det 14 aktive skiskyttere, ei dobling frå forrige sesong . 

Dei aktive sesongen 2019/2020 var: Thea Martine Konsmo (18 år), Mattias Stakkeland (18 
år),  Ole Andre Helle (16 år), Hans Magnus Lygre Hansen (14 år), Mia Egaas (14 år), Miguel 
Samper (14 år), Martin V. Stakkeland (13 år),  Andrea Lygre Hansen (12 år), Julie Stakkeland 
(12 år), Maria Samper (12 år), Emma Sofie Kvinlaug (10 år), Olai Orre (9 år), Per H Eftestøl (9 
år) og Kristian Røynestad (9 år). 

Skiskyttarane har fellestrening tysdag og torsdag. 
Vinteren 2020 var foreldre trenara ein dag i veka, mens Espen Johnsen har vore med som 
trenar ein dag i veka når det er skytetrening. Han har mye å tilføre av kunnskap til både 
foreldre og utøvara, og me er veldig takknemlig for å ha med ein tidligare skiskyttar som 
trenar. Ellers har dei ivrigaste mye egentrening med oppfølging av foreldre. 
 
I samarbeid med skigruppa blei det lagt planar om skikarusell på Knaben, denne måtte 
dessverre avlysast, og det blei dermed ikkje arrangert renn i 2020. 
 
Sesongavslutninga 2020 måtte utgå pga covid-19. 
 
Asfalt Sør inviterte skiskytterne til fellestrening i juli, der Marte og Sverre Olsbu Røiseland 
var med som trenara. Dette var stor stas for dei skiskytterne som hadde mulighet å delta. 
Me takkar Asfalt Sør for initiativet, som til tross for smittevernhensyn klarte å få til ei fin 
trening slik at Marte og Sverre kunne delta. 
 
Etter nøye vurdering av retningslinjer og smittevernreglar frå NIF og Skiskytterforbundet, - i 
tillegg til godt samarbeid med Feed Skiarena arrangerte me i august den lenge planlagte 
samlinga på Feed. Det blei ei varm og solrik helg med mye bra trening og sosialt fellesskap. 
Alle foreldre var med på samlinga og trena saman med utøvarane. I tillegg hadde me med 
oss Eva Kjørmo Såkvitne frå Moi/Tonstad som trenar. 
 
Det blei arrangert skiskyttarskule i august og september, denne var Svein Kåre ansvarlig for.  
4 nye skiskytterrekrutter blei tatt opp i klubben: Live Vatland, Ana Dorthea Virak, Hanne 
Røynestad og Isac Netland Rafoss.  
 
Basaren kunne dessverre ikkje haldast, så styret bestemte at me skulle ha loddsalg på bøker. 
Det gjekk øve all forventning og me kunne solgt meir enn dei 6000 lodda me hadde. 
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Mia Egaas deltok på MOT-samling for 15 -16 åringar på Gautefall i haust – dette i regi av 
NSSF. Der samlast Agder, Rogaland og Telemarks håpefulle skiskyttara til mye bra trening og 
sosialt opplegg. Det er flott å bli betre kjent på tvers av klubbar og kretsar. 
 
Sesongen blei litt amputert av fleire grunnar, men det blei arrangert fleire krets - og 
nasjonale renn på både snø og asfalt i løpet av 2020. Fleire av klubbens aktive har deltatt på 
renn med mange flotte prestasjonar i løypa og på standplass. 
Martin har deltatt på mange renn, blant anna  Kvalfossprinten i Holmenkollen med veldig 
bra resultater: 13 plass og 8 treff på sprint - 29.pl på Normal med 5 treff. 
Mia, Olai, Per og Emma Sofie har deltatt på krets - og karusellrenn, med mye god skyting og 
bra fart i løypa. 
Mattias deltok på alle NC og NM som blei arrangert i løpet av året.  
Beste plassering i NC – 4.plass Sprint og Normal Dombås. Han kom i nullerklubben med 10 
treff på NC sprint Gautefall. Mattias gjorde sin hittil beste prestasjon på nasjonalt nivå med 
Gull og Bronsemedalje under NM Rulleskiskyting på Voss september -20.  
Me gratulerer han som ny Norgesmester i klubben. 
 
I samarbeid med Sirdal Skilag og Tonstad IL arrangerte me i haust 2 av 3 karusellrenn før 
smitterestriksjonar satte ein stoppar for siste renn. Me håpar å kunne ta opp igjen dette 
samarbeidet så fort det lar seg gjera . 
 

Det var 5 stk som av ulike årsaker slutta på skiskyting etter endt 19/20 sesongen. 
18 år gamle Thea Martine Konsmo var ei av dei. Ho starta med skiskyting allereie som 5-6 
åring, og har hatt mange flotte resultatar og pallplasseringa opp igjennom åra i 
aldersbestemte klassar. Me takkar ho for mange fine opplevelsar og ønsker ho lykke til med 
vidare utdannelse. 
 

Skiskyttargruppa jobber kvart år for å få nye aktive og ser at skitrening på Kvinlog og i Liknes 
er med på å rekruttere nye skiskyttarar. Gruppa meiner det er nødvendig med utvikling av ny 
skiarena der skiskyting blir prioritert, for å kunne auke aktiviteten i gruppa.  
Pr.31.12.20 er det 13 aktive skiskyttarar i klubben. 
 
I regi av Norges Skiskytterforbund har klubben hatt 4 foreldre på Trenar 1 kurs hausten-20. 
Dette blei gjennomført via e-læring og samlingar på Teams, - praktisk del skal gjennomførast 
når det lar seg gjera å avholde kretssamlingar. Veldig flott at foreldre engasjerer seg og 
deltar på kurs! 
Skiskyttermiljøet er eit flott og positivt miljø for unge og eldre å vera i, der ein får vennar og 
kjente landet rundt!  
 
Takk til utøvarar, foreldre og sponsorar og andre involverte for godt samarbeid i 2020!  
Ellinor Stakkeland  - Leiar Skiskyttergruppa 


