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«Midt i Blinken» 

Nyheter fra Asker Skiklubb Skiskyting – mai 2016 

Kjære samarbeidspartner! 

Tusen takk for at dere bidrar økonomisk slik at 

vi kan drifte en skiskyttergruppe i Asker med 

over 60 løpere, og et vedlikeholdskrevende 

skyteanlegg på vårt treningssted Jordbru i 

Bærum. 

Siden forrige nyhetsbrev i februar er andre 

halvdel av sesongen avviklet. Nedenfor følger 

noen høydepunkter fra de viktigste rennene i 

perioden februar-april, samt fra 

arrangementer skiskyttergruppa har 

gjennomført. God lesing !   

 
Skiskyttergruppa i Asker Skiklubb 

 

Medaljedryss til Asker i jr.-NM 

Skiskyttergruppa stilte med 11 løpere til Jr.-

NM i Granåsen i Trondheim helgen 26.-

28.februar, og klubbens løpere satte sitt preg 

på mesterskapet! 

Truls Fjellheim Jorde hadde allerede sikret seg 

et NM-sølv i fellesstart da denne ble arrangert 

på Lillehammer i januar. Også i Trondheim 

markerte Truls seg som «best når det gjelder», 

og ble en av mesterskapets frontfigurer med 

individuell sølvmedalje på både normal- og 

sprintdistansen i M18, samt gullmedalje i 

stafett. Truls gikk ankeretappen på 

Oslo/Akershus 1.lag i klassen M17-18, og kom 

alene til mål etter en meget sterk etappe. På 

samme lag gikk Lars Hammernes Leopold 

1.etappe, også han med et meget sterkt løp 

som ga et velfortjent stafett-gull også til Lars.  

 
Fra v. Lars Hammernes Leopold og Truls Fjellheim Jorde 

Nok et Asker-gull kom på stafetten i klassen 

M17-21, der Sindre Fjellheim Jorde gikk 

3.etappe for Oslo/Akershus 1.lag. Sindre 

kunne sende ut lagets ankermann i en klar 

ledelse som holdt helt inn.  

  

Stafettgull til Sindre Fjellheim Jorde, nr. 1 fra venstre 
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NM sr. og Norgescupfinale jr. 

Første helgen i april ble sesongen avsluttet 

med Norgecupfinalen for jr. samt senior-NM 

på Dombås. 

Rikke Hald Andersen gikk på Oslo/Akershus 

2.lag som sikret en sterk sølvmedalje på 

kvinnestafetten for seniorer. Her var det nok 

litt ekstra prestisje i å sette på plass 

favorittene som var O/A sitt 1.lag. Kaia Wøien 

Nicolaisen & co. måtte nøye seg med en 

4.plass. 

Kaia slo imidlertid tilbake på de individuelle 

løpene. Etter en 7.plass på sprinten gikk Kaia 

inn til bronsemedaljen i jaktstarten.  

Rikke har mange opptredener i IBU-cupen 

denne sesongen, og har gjort sine saker meget 

bra. Det har i høyeste grad også Kaia gjort, 

med 8.plass på WC-jaktstarten i Presque Isle, 

USA som årets beste plassering. Denne 

prestasjonen ga også Kaia plass på Norges 

VM-lag i Holmenkollen, og senere uttak til 

elitelandslaget for kvinner for sesongen 2016-

17. Klubben gratulerer !! 

 
Kaia Wøien Nicolaisen i World Cup 

 

 

 

 

Blant juniorene tok Lars Hammernes Leopold 

en sterk 3.plass i finalen, noe som sikret 

3.plassen i Norgescupen sammenlagt i M17. 

Brødrene Fjellheim Jorde kunne begge krone 

flotte sesonger med meget sterke plasseringer 

i Norgescupen sammenlagt. Sindre endte på 

5.plass i eldste juniorklasse M20-21, etter bl.a. 

to 2.plasser ila. sesongen. Truls sikret seg 

samtidig en 6.plass sammenlagt i M18. Alt i alt 

svært sterke prestasjoner i konkurranse med 

de aller beste av landets lovende skiskyttere. 

 
Lars Hammernes Leopold hadde en periode ledertrøya i 

Norgescupen i M17 
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Hovedlandsrennet i skiskyting 2016 

HL i skiskyting er «NM» for 15 og 16 åringer. 

Arrangementet var i år tildelt Bardufoss og ble 

gjennomført 1. til 3. april.  Nord-Norge bød på 

fantastisk vær og perfekt temperatur, dvs. 

kaldt nok nattestid til nyfreste og faste løyper 

på dagtid og noen varmegrader under rennet.  

Asker stilte med 11 deltakere.  Det er 

knivskarp konkurranse fra hele landet i disse 

rennene og vanskelig å nå helt opp til 

pallplass.  Derfor sto jubelen i taket på søndag 

da to av våre gutter var med på å sikre 

pallplass i stafett G15.  Åsmund Løvoll og 

Espen Haugøy var viktige brikker for Oslo og 

Akershus og var med å sikre bronsemedalje.  

Gratulerer! 

 
J15 på HL. Fra v. Hedda Lynnebakken, Sara Ecker, Marte 

Riddervold og Anna Ø. Gravir 

 

Liatoppen 2016 

Årsavslutning i skiskyting gjennomføres hvert 

år på Liatoppen i Ål i Hallingdal.  Her samles 

alle fra og med rekrutter til og med 16-åringer 

til verdens største skiskytterarrangement. 

Deltagerne kommer fra hele Norge og flere 

utenlandske klubber  for å måle krefter i ben  

 

 

og armer, samt stabilitet i overkropp og stoisk 

ro i avtrekksfinger!  Det er derfor ekstra moro 

når våre lykkes, og det gjorde de i år!  Fredag 

var det stafetter og vårt lag i Mix 13-16 gikk 

helt topps på pallen da Åsmund Løvoll, Anna 

Øfsthus Gravir og Simen Aaberg Skar gjorde 

rent bord!  Lørdag var det også meget gode 

prestasjoner med bl.a. en tredjeplass til Jonas 

Myhr i G13, 4. plass til Kaia Wulff Berntsen i 

J12 og 5. plasser til Signe Aaberg Skar i J12, 

Simen Aaberg Skar i G14 og Maren Medalen 

Berntsen i J11.  Det er over 100 deltakere i 

hver klasse, så disse prestasjonene står det 

virkelig respekt av. 

 
Kari Løvoll i J13 på Liatoppen 

 

 
Jonas Myhr (G13) tok en super 3.plass på Liatoppen 
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Men det mest nervepirrende stod nok Simen 

Aaberg Skar for søndag.  I fellesstarten i G14 

ble Simen sitt heat utrolig nok sendt ut på feil 

sløyfe, slik at de første, deriblant Simen, måtte 

snu og dermed kom langt bak!  Allikevel klarte 

Simen å erobre 2.plass i denne klassen.  Det 

vitner om fokus og rå styrke!  Gratulerer til 

alle! 

 
Noen av gutta i G12 på Liatoppen. Fra v. Magnus Kveen, 

Lavrans Ullern, Fredrik Foster Arntzen, Lars Sander Viken 

og Nikolai Rangnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiskyttergruppa holdt Åpen Dag 

Med VM i Skiskyting i Holmenkollen som 

utmerket reklame for sporten og inspirasjon 

for unge utøvere samlet skiskyttergruppa 30 

håpefulle og deres foresatte til Åpen Dag i 

Skiskyting på Jordbru søndag 3 april. 

For å kunne tilby alle et ordentlig opplegg ble 

deltagerne delt inn i 2 grupper; en morgen og 

en ettermiddags-økt. Veiledning var det 

klubbens egne 12-14 åringer og 

«støtteapparatet» som stod for. Basert på 

tilbakemeldingen fra deltagerne, alt på en 

meget kyndig måte. 

Skyteresultatene viste også at det bodde bra 

skiskyttermateriale i de oppmøte, og at 

veilederne hadde vært flinke - det var mange 

som reiste hjem med en premie for «5 rett 

ned» ! 

De som ønsket kunne tegne seg på venteliste 

for høstens rekruttkurs. Rekruttkurset i høst 

kjøres med teorikveld på Føyka torsdag 13. 

oktober, innføring i skyting på Jordbru lørdag 

15. og søndag 16. oktober og trening deretter 

for rekruttene på mandager.  

Som for Åpen Dag er interessen i år rekordstor 

for rekruttkurs og tilbud går ut i disse dager til 

de som har stått på liste. Målgruppen i år har 

vært 2005/2006 årgangene. For 2017 vil det 

være 2006/2007 som har prioritet. 
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Sesongoppsummering  

2015-16 sesongen har vært meget gledelig for 

skiskyttergruppa. Antall utøvere er det 

høyeste noensinne, og det er stadig flere som 

ønsker å starte med skiskyting.  

Sesongen har vist at skiskyttergruppa både har 

bredden og utøvere som kjemper helt i 

toppen – i alle årsklasser. Den tradisjonelle 

klubbkvelden som markerer avslutningen av 

sesongen ble holdt på Føyka 28.april. Her ble 

blant annet skiskyttergruppas gjeve 

vandrepremier overrakt årets vinnere: 

Beste resultat  Truls Fjellheim Jorde 
Best progresjon  Frederik Ording 
Skuddpremie  Guro Hjerpaasen 
Klubbranking  Sindre Fjellheim Jorde 
Rekruttpris  Maren M. Berntsen 
Halvor Hovinds  
vandrepremie:   Eivind Øfsthus Gravir 
 
Vi gleder oss allerede til neste sesong. Husk at 

du kan følge oss på http://asker-

skiklubb.no/skiskyting/1/skiskyting-hjem/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bak fra v.:      Eivind, Sindre, Truls, Frederik 

Foran fra v:   Maren, Guro 
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