
"Skiskytingens historie i Vingrom slik jeg husker den - frem til 1997" (Kåre Brekken)

En ny idrettsgren blir til
Skiskyting i den form vi delvis kjenner den dag i dag, startet som en egen idrettsgren sist 
på 1950-tallet. Det første VM ble avviklet i 1958. NM-skiskyting 1. gang 1959, fra 1960 har 
skiskyting vært på programmet i de olympiske vinterleker. OL 1960 blir i Vingrom husket 
for en annen begivenhet, det er vel ikke nødvendig å nevne den, men det var nettopp 
Håkon (Brusveen) som for første gang satte Vingrom-navnet på skiskytterkartet, han var 
svært nære på å kvalifisere seg til det norske laget i skiskyting til OL 1964.

Det var DFS, Det Frivillige Skyttervesen, etter mye frem og tilbake, som tok på seg å 
organisere skiskyting i Norge. Naturlige samarbeidspartnere på regionalt-lokalt plan var 
HV-distriktene og skytterlag. I vårt område HV-05, med Jens Kjelsås som sjef, fikk 
skiskyting en god start. Ved HV-leiren på Nordseter ble det arrangert mange 
skiskytterrenn, det var her mange av oss, som senere skulle bli sentrale i 
skiskytterarrangementene i Vingrom, fikk innføring i denne spennende idretten.

Skiskyting kommer til Vingrom
Det første skiskytterrenn jeg husker i Vingrom var i 1968, samlagsmesterskap i 
skiskytterstafett. Aasveen startet med hele 3 lag, hvem som var igjen til å arrangere er jeg 
sannelig ikke sikker på. Skytemålet var ballonger. Utstyret var nok heller ikke etter dagens 
krav, vi gikk med banekragen. Skiutstyret var vel heller ikke helt på topp, men moro var 
det.

Den virkelige starten på skiskytingens æra i Vingrom ble 1974. Fåberg og Aasveen 
skytterlag ble tildelt avviklingen av NM skifelt og skiskyting. Skiskytingen ble lagt til 
Vingrom, men skytterlaget som arrangør. Vi fant fort ut at her måtte også idrettslaget inn i 
bildet, som naturlig var. Siden er det vanskelig å se om det var skytterlag eller idrettslag 
som var arrangør. Det er kanskje mest riktig å si at det var bygda Vingrom. NM ble i hvert 
fall avviklet på en meget tilfredsstillende måte, og førte til at Vingrom i årene framover ble 
en meget aktiv arrangør av store skiskytterrenn. Dette NM var det første hvor 10 km sprint 
sto på programmet. Vinner ble Ivar Nordkil. 20 km ble vunnet av Ole Per Strædet, som 
senere ble trener for de norske skiskytterne i mange år. Under mesterskapet hadde vi 
også besøk av kong Olav V, som selvsagt satte en ekstra spiss på rennet. Tror mange av 
de frammøtte var der like mye for å få et glimt av kongen, som for å følge 
skiskytterkonkurransen.

1975 - med landskamp og NRK TV i Vingrom
1975 arrangerte vi landskamp i skiskyting Sovjet - Norge, med direkte overføring på NRK-
TV. Kjell Kr. Rike og Jon Herwik Carlsen kommenterte. I forbindelse med skiveanvisning 
hadde vi konstruert et system som krevde mannskap i skivegrava for å anvise treff på 
pappskivene. På denne måten kunne løpere og publikum umiddelbart registrere sine treff. 
Russerne med Alexander Thikonov i spissen, var ikke overbevist om at systemet ville 
fungere, og forlangte prøveskyting. Denne ble gjennomført, og til russernes store 
overraskelse ble treffene registrert øyeblikkelig, og de hadde ingen motforestillinger for at 
at det kunne brukes. Det var i denne forbindelse Jahn Hagen kom med den gode replikken 
«ja, du veit vi veinte itte teil heile kula ha passert».

Næringsliv og idrett innleder samarbeid
I 1975 ble en organisasjon ved navn Lillehammer Ski Festival A/S stiftet. Formålet var å 
skaffe og arrangere større skirenn i Lillehammer-området - hopp, turrenn, langrenn og 
skiskyting. Etter datiden var dette et forholdsvis banebrytende prosjekt. Næringsliv og 



idrett inngikk et forpliktende samarbeid, hvor næringslivet skaffet penger, overnatting, 
transport og så videre. De 3 idrettslagene Lillehammer Skiklub, Fåberg Idrettslag og 
Aasveen Skytterlag var ansvarlig for teknisk avvikling av konkurransene. Dette var et 
pionerprosjekt med samarbeid mellom idretten og næringslivet. Kr 3.000 var innskuddet 
fra hver klubb og kr 50.000 ble lagt i en felles pott fra næringslivet.

For Vingrom medførte dette årlige internasjonale skiskytterrenn i mange år framover. 
Rennet ble meget populært, det var løpere fra Sverige, Finland, England og Norge. 
Enkelte år var det hele 250 startende. Største problemet var tidspunkt for rennavviklingen. 
Midt i januar kan det være temmelig kaldt ned ved elva. Det var ikke få ganger vi måtte 
«pynte» litt på gradestokken for å komme opp på den lovlige minimumstemperatur. 

Skiskytter-VM til Norge? Da må det bli i Vingrom!
Erik Einum var formann i utvalget for skiskyting i denne perioden. Han mente det var på 
tide å arrangere VM-skiskyting i Norge igjen. Vingrom var beste sted for et slikt 
arrangement etter hans syn. Ingen liten tillitserklæring for ei lita bygd. Resultatet ble at en 
delegasjon på 4 personer fra Vingrom, utstyrt med en plastpose turistbrosjyrer, reiste til 
Anterselva, Italia, i 1975, for å fremme vårt kandidatur som arrangør av VM 1977. Det ble 
en forholdsvis enkel presentasjon. Vi forstod når sant skal sies lite av det som foregikk der. 
På tross av dette, kongressen bestemte enstemmig at VM-1977 skulle avvikles i Vingrom. 

Tiden fra våren 1975 frem til VM februar -77 ble naturlig nok en hektisk tid. Det måtte 
stables på beina komiteer av mange slag. Selv om det etter dagens målestokk ikke var 
noe gigant-arrangement, var det nok noen etter hvert som lurte på hva vi hadde gitt oss ut 
på. Nevnte Lillehammer Ski Festival var en god støtte i denne fasen. Det var en del 
erfarne personer her som var villige til å bekle sentrale posisjoner. 

Mesterskapet tente dugnadsånden i vingromingene, som vanlig, og uten den enorme 
støtte og innsats hele bygda la for dagen, ville det vært umulig å gjennomføre et så 
vellykket VM som det ble. Værgudene var også mye på vår side, og vi kunne by på gode 
og like forhold for alle. Det ble noen minnerike dager, mye arbeid og lange dager for 
mange, men i ettertid er det mange vingrominger som sitter igjen med mange gode 
minner. Mesterskapet ble en stor suksess. Vi høstet mye ros og mange godord fra våre 
internasjonale skiskyttervenner. 

Et historisk vendepunkt fikk vi også være med på. Dette ble det siste skiskytter-VM i 
historien med grovkaliber våpen og skyteavstand 150 meter. Det hadde i flere år vært et 
ønske fra mellom-Europa å innføre skiskyting med finkaliber våpen. De nordiske land og 
Sovjet var ikke direkte begeistret for dette, men etter tildels harde diskusjoner ble det 
vedtatt at fra og med sesongen 1978 skulle våpenet være finkaliber og skyteavstand 50 
meter. Dette vedtaket var en lykke for utviklingen av moderne skiskyting. Det er utenkelig 
at skiskyting kunne oppnådd den popularitet det har i dag uten dette vedtaket.

VM hjemme var gøy. Lurer på hvordan det gjøres andre steder?
VM resulterte i at de mest ivrige bestemte at neste VM skulle vi overvære. Bussen med 
Birger Ødegård og Thorleif Jevnesveen ved rattet satte kursen mot Hochfilzen, Østerrike, 
med noen og 40 personer ombord. Kan forresten opplyse at turen med buss, ferje, meget 
bra hotell, full forpleining og så videre kostet den nette sum av kr 890,- per person for 10 
døgn. Turen ble så vellykket at vi fortsatt med disse turene i mange år. Dette var også 
første gang det ble arrangert supportertur til et VM i skiskyting. Siden ble det arrangert 
turer til Ruhpolding (1979), Lahti (1981), Anterselva (1983), Ruhpolding (1985). Før Vital 
kom inn som sponsor foregikk reisen med buss. Bussen var alltid full. Reisen gikk alltid 



raskest nedover. Hjemover var turen alltid lang. Fra Vital kom inn som sponsor ble 
transportmiddelet byttet til fly. Det gikk raskere begge veier. I 1989 arrangerte Vital som 
sponsor tur til Feistritz. Det var første gang en sponsor arrangerte tur for supportere. Det 
ble igjen arrangert egne supporterturer for vingromingene på 2000-tallet: Ruhpolding, 
Anterselva og Hochfilzen.

"Halvor" var med på alle renn. Han var sydd av Lilli Rønningen. På avreisen fra Anterselva 
i 1993 hadde Halvor med world cup-trofeet fra nasjonscupen (som Norge vant det året) 
opp til Holmenkollen - der denne skulle deles ut senere. Den var tung å sende på fly, så 
Vingromingene og Halvor ble tiltrodd ansvaret på bussen.

Skiskytterentusiasmen smitter - løperne blir flere og begynner å markere seg
Parallelt med alle arrangement var det etter hvert flere yngre vingrominger som fikk til lyst 
til å prøve seg i denne spennende idretten. Det ble mange med på trening og 
konkurranser. På det meste var det ca 20 stk med på renn. Det ble også anlagt egen 
treningsløype med lys og skyteplass i området Langerud - Gilberg. Denne ble benyttet i 
flere vintrer. De aktive deltok med stor iver for å få dette til. Noe å tenke på i dag også!

Innsatsen ga snart frukter. I 1979 var det VM i Ruhpolding. Hans Ivar Hattestad var 
deltaker på det norske laget i juniorklassen. Hans Ivar oppnådde de beste resultat, men 
det var mange som hevdet seg bra i lokale renn. Det ble flere KM-titler i stafett i forskjellige 
klasser. Aktiviteten fortsatte jevnt og trutt, og det var flere løpere som hevdet seg bra. Paul 
Erik Hattestad oppnådde en 2. plass i NM junior. Han ble uttatt på juniorlandslaget, men 
fikk dessverre en skade som stoppet videre karriere. Mange prøvde også skiskyting under 
Kristin og Håkonlekene første gang. Og ble interessert. Om ikke alle oppnådde de store 
resultater, var det mange som hadde fine opplevelser i et artig og godt miljø.

Overgangen fra DSF til eget forbund i NIF
Året 1984 ble et merkeår i skiskytingens historie nasjonalt og lokalt. På ekstraordinært 
årsmøte i Utvalget for skiskyting ble det vedtatt å gå ut av DFS, og søke opptak i NIF som 
eget forbund. Overgangen var ikke problemfri. Arbeidet med omorganiseringen startet i 
1981. DFS var i utgangspunktet lite villig til å gå slipp på skiskytingen. Vingrom IL var et av 
de første lag som ble innmeldt i det nye forbundet. Det var små problemer med 
skilsmissen på lokalt plan. I andre lag ble stemningen mer amper. Det gikk så langt at 
skyttere som aktivt arbeidet for opprettelse av nye lag eller innmelding i idrettslag ble 
ekskludert som medlemmer etter mange års innsats for skytterlaget.

Det bygges mer arrangementskompetanse - på Austlid og i Holmenkollen
VM-77 var ikke slutten på skiskytterrenn i Vingrom. Skifestivalrennene fortsatte vi med i 
flere år. På grunn av stadig tettere terminliste, blant annet var World Cup-renn kommet 
godt i gang, ble det derfor vanskelig å få de beste skiskytterne på startstreken. Tidlig på 
sesongen var mange landslag på treningsleir i Norge. Spesielt på Austlid Fjellstue var det 
stor aktivitet. Det ble derfor vedtatt at Vingrom IL sammen med Fjellstua skulle arrangere 
sesongåpningen for skiskytterne på Austlid. Rennet ble meget populært, med stor 
deltakelse av både utenlandske og norske løpere. Siste rennet på Austlid ble avviklet 
høsten 1991. Det var forholdsvis primitive forhold vi jobbet under. Rennkontor og soverom 
var ofte på samme rom, men moro var det, og mange gode minner er det mange som har 
fra disse renn.



Parallelt med Austlidrennet ble arrangørstaben i Vingrom fra første stund involvert med 
organiseringen av skiskytterkonkurransene i det nye anlegget i Holmenkollen. Første 
rennet her ble avviklet i 1983. Vingrom var medarrangør i alle renn fram til 1990.

Word Cup i Vingrom - 1987
Første world cup ble arrangert i Ruhpolding i 1976. Det skøyt fart først med finkaliber fra 
1978. Første world cup i Norge var i Holmenkollen i 1983. På kongressen ved VM i 
skiskyting i 1985 ble Vingrom tildelt World Cup-avslutningen i 1987. Dette medførte nye 
utfordringer. Det var ganske andre krav til en arrangør nå enn til VM-77. Skyteavstand var 
forandret, krav til løyper var totalt nye og så videre. Området der den gamle skytebanen lå 
ble planert, det ble bygd ny skyteplass, nye løypetrasser, fundament for nye skiver, 
stadiongjerder, start-målhus og mange andre ting måtte ordnes. Dugnadsviljen var fortsatt 
like stor i Vingrom, og i god tid før arrangementet var en helt ny stadion ferdig. Det var ikke 
bare krav til den tekniske avviklingen som var ny: mediainteressen for skiskyting hadde 
blitt mye større, og dette krevde også store forberedelser. Reklameverdien av 
idrettsarrangement direkte sendt i TV hadde hatt en rivende utvikling. Personene som 
hadde ansvaret for denne delen gjorde den fenomenal jobb, slik at det økonomiske 
resultatet ble over alle forventning. Etter mitt syn det beste arrangementet som er 
gjennomført i Vingrom. Dette ble en verdig avslutning på de store skiskytterrenn på den 
gamle arena.

Veien mot OL 1994
Året etter ble Lillehammer valgt som arrangør-by for de olympiske vinterleker 1994. 
Vingrom var den naturlige kjernen i planleggingen og gjennomføringen av 
skiskytterøvelsene. Lokalt oppstod det straks en temmelig opphetet debatt om plassering 
av langrenns- og skiskytterstadion. Selv om Vingrom var den arena som hadde avviklet de 
største internasjonale renn, var det her liten uenighet om at stedsvalget på Birkebeineren 
var det beste. Årene fra 89-90 ble hektiske år med møter, planlegging, tester av alle slag. 
Det ble fort klart for alle at dette var noe mer enn et vanlig skirenn. Om skiskyting var en 
liten del av det store hele, var det selvsagt for oss det absolutt viktigste. Den nye stadion 
var i store trekk ferdig høsten 1992. Det første rennet ble avviklet 27.-29. november 1992. 
Det var selvsagt skiskyting, med Vingrom som arrangør. Februar -93 var det klart for World 
Cup, som også var prøve-OL. Med små justeringer ble opplegg og stadion godkjent. OL-
dagene er beskrevet mange ganger før, så vi gjentar ikke det her. Det vi alle var og er enig 
om er at det var en stor opplevelse å få være med på, og det største vi vil oppleve i 
idrettssammenheng.

Skiskytingens dag
Skiskytterforbundet øsnket å skape interesse for og rekruttering til sporten. Derfor ble 
Skiskytingens dag arrangert av mange lag rundt om i landet. I Vingrom ble det første 
arrangert i 1978, og ble arrangert hvert år frem til godt ut på 2000-tallet. Rennet ble holdt 
på ulike tidspunkter av sesongen. Etterhvert som terminlisten ble fullere, måtte første 
påskedag tas i bruk for avvikling. Rennet ble gjennomført på flere arenaer. Det startet på 
Stortjinnet i 1978, og deretter ble det avholdt på Owretoppen, Fellessætra, Vingrom 
sentrum.  I 1994 og 1995 ble det arrangert på Birkebeineren. I1994 deltok også Odd 
Kaldefoss, sjefsproducer for OL-sendingene, sammen med Johnny Brenna. På det meste 
var det over 100 startende - og rennet gikk over 2 dager - individuell start og stafett. Det 
var mye prestisje for mange i å ha feilfri skyting. Hadde du ikke dette ble det kommentert i 
lange tider etterpå. Skiseksa etterpå nevnes ikke her.



Utøverklubben Vingrom
Selv om Vingrom delvis er beskyldt for å være et arrangørlag, kan vi påstå at den aktive 
siden heller ikke er glemt. På tross av, eller kanskje heller på grunn av, innsatsen på 
arrangør-siden, har også den aktive idretten blitt ivaretatt. Det er mange ildsjeler som har 
gjort, og gjør, en stor innsats på dette feltet. Vi har mange aktive, spesielt blant de yngste. 
Oppslutningen på treningskveldene er gledelig stor. Dette har også ført til at vi har hatt 
flere deltakere i junior-VM på 1990-tallet: Magnus Aasen, Morten Hjelmseth og Borghild 
Ouren. Borghild har også representert Norge i E-cup, EM, World Cup og VM. Hun har 
også flere norske mesterskap som senior.

Fra "stadion Vingrom" til Birkebeiner skistadion - den nye tid
Vingrom stod i spissen for World Cup-arrangementene på Birkebeineren i -95, -96 og -97. 
I 1997 fikk alle landets yngste skiskyttere prøve seg på OL-stadion. Vingrom arrangerte 
Hovedlandsrennet. I tillegg til de store renn som er ramset opp her, er det avviklet mange 
mindre renn, som Norgescup, Østlandsmesterskap, Kretsmesterskap og kretsrenn. 
Vingrom kan uten tvil påstå å være et av Norges mest aktive arrangørlag av skiskytterrenn 
de siste år.

Fra høsten 1993 ble mye av treningsaktivitetene flyttet over til Birkebeineren Skistadion. 
Dette ble på mange måter starten på en ny tid for skiskytingen i Vingrom Idrettslag. Det 
gjaldt både arrangement og den sportslige delen. Selv om den "gamle" 
arrangementsgjengen fortsatte stort sett uforandret frem til og med World Cup og 
Hovedlandsrenn 1997. På den sportslige siden begynte den nye tid litt før. Sprsielt fra 
høsten 1994 ble det større aktivitet. Med aktivitet på Birkebeineren ble det et større 
geografisk område å rekruttere fra. Og det ble flere foreldre som engasjerte seg. NTG var 
etablert på Lillehammer og var en viktig bidragsyter på treningsområdet. Etterhvert så ble 
stadig nye personer involvert på arrangementssiden.

Å gjennomføre arrangementer skaper aktivitet - og motsatt!

Kåre Brekken
Owretoppen 19. april 2016

Send gjerne flere innspill til ......


