Årsmelding skiskyttergruppa 2019.

Styret i skiskyttergruppa har i 2019 bestått av Roy Hegre, Lena Bøgwald og
Tomas Nygård.
Gruppa har i 2019 bestått av 11-14 utøvere under 16 år i tillegg Nora og
Mathias i ungsdomsklassene. Det har vært opptil 15 stk på treninger. Mange
av utøverne har deltatt på lokale og nasjonale renn.
I mai ble det arrangert skiskytterskole for 4 nybegynnere.
19 januar arrangerte vi Tjørhomsprinten med god deltakelse, ca 110 påmeldt
og ny rekord.
Marius og Johan deltok på Kvalfoss-sprinten. Marius imponerte med 2 plass
begge dager. Veldig god prestasjon!
Sirdal Skilag hadde ingen utøvere i KM klassene som ble arrangert i Froland.
LM ble arrangert på Sandrip. 10 utøvere med foreldre reiste, med overnatting
på Evjetun. Takk til de som tok ansvar for overnatting, matlaging. Det var en fin
sosial helg for utøverne. I LM klassene fikk Johan og Marius 1 plass på sprinten.
Veldig bra. Nora og Mathias ble nr. 2 på sprint og normalen. Johan og Marius
ble også nr.2 på Normalen.
Johan var på Hovedlandsrenn for 15 og 16 åringer. På normalen ble det 43
plass og sprint 36 plass.
Klubbmesterskap ble på restene av snø i begynnelsen av april. Tonstad IL
deltok også. Stafett for vokse ble avslutningen på sesongen.
Johan deltok på Liatoppen. Plasseringer ble 19 plass på sprint og 33 plass på
fellesstarten.
Nora og Mathias deltok i alle 4 norgescup rundene for 17-19 år.
I NM distanse normal gikk Nora inn til en flott 7 plass.
Mathias hadde plasseringer mellom 17 og 24 som 6 tellende renn i Norges
cupen.
Mathias, Johan, Marius og Lisa deltok på blinkfestivalen. Mathias og Johan
kom til finalen og ble nr. 2 M 18 og nr. 5 G 16.

Marius deltok på LM rulleskiskyting på Sandrip. Distanser felles start og sprint.
Marius tok 1 plassen i G 14 begge dager.
Mathias var på mønstringsrennet på Lygna. 3 plass på normaldistansen og 10
plass på sprint.
Årets siste renn, Romjulssprinten gikk på Sirdal Skiarena. Skilaget deltok med 9
utøvere.

Takk til Linda og Roger som leverer god kvalitet på treningene.
Takk til alle som bidrar under renn og andre nødvendige oppgaver.

Hilsen Skiskyttergruppa.

