
 
 
 
Styret i laget har bestått av: 
Leder    Hans Bakken 
Nestleder   Lars Holmberg  
Sekretær   Sanna Solbakken    
Kasserer   Ingrid Bruce 
Styremedlem   Gro Synnøve Bergsmo 
1.vara    Beate Bergsmo 
 

Styrets aktivitet: 
Det er avholdt 2 styremøter og behandlet 9 saker. 
Noen enkeltsaker er behandlet pr epost/Messenger. 

Styret har vært representert på de fleste møter der det er valgt utsendinger. 

 

Æresmedlemmer: 

Birgit Tyldum, Kåre Tyldum, Jon Åge Tyldum og Svein Solbakken er æresmedlemmer. 

Hjemmeside og sosiale medier: 
www.sssl.no er i bruk og oppdateres ved behov. 
Vi bruker i hovedsak den lukkede gruppen Snåsa skiskytterlag på facebook til å sende ut 
informasjon.  

 
Anlegg: 

 Bjørgan skianlegg, Grong sparebank skistadion. Dette anlegget inkluderer nå også 
rulleskiløype som stod klar September 2021. 

 Andorstuggu er utleid til Snåsa Montessoribarnehage. Leieinntektene går til Snåsa 
skistadion som eies sammen med Snåsa IL.  
Skiskytterlaget bruker sammen med skigruppa i Snåsa IL det gamle speakerrommet til 
møterom og lager. 

 Agle: Treningsbanen blir jevnlig brukt og er i bra stand. 
 Garasje Agle: Snåsa tråkk/Snåsa IL disponerer parkering av tråkkemaskin i garasjen. 

 

Treninger: 
Det har vært treninger tirsdager for alle utøvere og noen torsdager for gruppe 13år og eldre. 
Håvard Overland har hatt ansvar for gruppen fra 13 år og eldre. Kristoffer Øien og Sanna 
Solbakken har hatt ansvar for 10-12års gruppa. Oppmøtet har vært bra med 20-25 utøvere på 
treningskveldene. 



I sommer og høst ble det arrangert sporadiske treninger i helgene både på Bjørgan og Snåsa 
med varierende oppmøte. 

 

Arrangement: 

Til tross for noe varierende korona-begrensninger så ble det en ganske normal sesong. Vi så 
oss nødt til å avlyse «Innherredskarusell» 2.januar, men det ble erstattet av et Klubbrenn 
Fellesstart med 19 deltakere. 
«Snåsahelga» 29-30.januar ble arrangert med 87 deltakere på Sprint (TrønderCup) og 56 
deltakere på Normal i noe utfordrende værforhold. 

Klubbmesterskap ble dessverre avlyst siden det gode påskeværet gjorde at snøen på stadion 
forsvant. 

 

Annet:  

Det ble arrangert skiskytterskole med 6 deltakere. 

Det årvisse lotteriet i November ga igjen gode inntekter til laget. Vi retter en stor takk til de 
som organiserer og alle som bidro med loddsalg og premier! 

Det ble gjennomført varetelling for Coop Prix på Snåsa søndag 31.oktober. Denne dugnaden 
ga også en fin inntekt. 

 

Team Innherred: 

Våre utøvere på teamet har vært: Albert Riseth, Odin Brøndbo-Tronstad, Kristian Falmår, 
Inga Overland og Kristine Vedal. 
Stig Tronstad har vært lagets representant i styret. 

 

Resultater: 

Lerøy Sommercup (NC Rulleskiskyting): 

Albert Riseth   nr.5 (M20-22) 
Odin Brøndbo-Tronstad nr.7 (M19) 

 

Hovedlandsrenn Holmenkollen 18-20.februar: 
Ida, Linnea, Sofie og Julie. 

Nullerdiplom til Sofie. 

 

KM Normal, Vinne 25.februar: 
12 deltakere. 
Gull: Ida (J16), Julie (J15) og Kristine (K18) 
Bronse: Embla Kristine (J14), Linnea (J16) og Odin (M19)  

 



Landsdelsmesterskap, Stiklestad 5-6.mars: 
Sprint lørdag: 12 deltakere. 
Gull: Ida (J16) og Kristine (K18). 
Sølv: Elise (K19) og Albert (M20-22). 
Bronse: Odin (M19). 

Normal søndag: 11 deltakere. 
Gull: Kristine (K18) og Albert (M20-22). 
Sølv: Odin (M19) og Inga (K17). 

 

KM Stafett, Steinkjer 20.mars: 
Gull: Kristian & Albert (M17-Sen) 
Sølv: Håvard & Ola (K/M Miljø) 
Bronse: Helmer & Sanna (K/M Miljø) 
 

Liatoppen Skiskytterfestival, Ål 1-3.april: 
7 utøvere. 

 

Lerøy Cup (NC Skiskyting): 
Jonas, Albert, Kristian, Odin, Elise, Kristine og Inga. 

Nullerdiplom til Albert, Kristian, Kristine og Elise (2). 

 

Trøndercup: 
Gul trøye til Inga (K17) og Albert (M20-22) 
Skyttertrøye til Ida (J16) 

 

Avslutning: 

Våre utøvere har deltatt på mange renn denne sesongen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Spesielt hyggelig er det å se at flere av våre yngre utøvere deltar på renn. Det blir bemerket i 
flere sammenhenger at Snåsa SSL er flinke til å delta med mange utøvere på renn rundt 
omkring i Trøndelag. 

Styret takker utøvere, foreldre og støtteapparat for en positiv, aktiv og god sesong! 

  


