OASSK og Holmenkollen Biathlon presenterer:

KRAFTIG SATSING I HOLMENKOLLEN
Med Holmenkollen som base slår Team OASSK og Holmenkollen Biathlon sine krefter
sammen og skaper en unik skiskyttersatsing for ungdomsløpere, juniorløpere og
seniorløpere.
Fra og med sesongen 2019/20 vil Holmenkollen Biathlon bestå av 2 sterke team med
internasjonale og nasjonale ambisjoner. I tillegg settes det sammen et eget
hospiteringsprogram for klubbaserte utøvere.

HOLMENKOLLEN BIATHLON ELITETEAM
Trener: Jon Kristian Svaland
Målgruppe: Junior og seniorer
Ambisjoner: Som utøver på eliteteamet har du ambisjoner om pallplasser NC, IBU-cup, NM medaljer, landslag og
internasjonalt representasjon
Tilbud: hjemmesamlinger, reisesamlinger, treneroppfølging, Norgescup racingservice, fellesøkter, testing
Økonomi: Egenandel 17.500,Søknad: Utøvere håndplukkes

HOLMENKOLLEN BIATHLON REKRUTTERINGSTEAM
Trener: Trym Rostad
Målgruppe: Ungdom, junior og senior
Ambisjoner: Som utøver på rekrutteringsteamet har du ambisjoner om jevnlig NC-poeng, topp-10 plasseringer, du skal snuse
på pallplasser i enkelte renn, ha sterkt ønske om egenutvikling, ser på opprykk til eliteteamet som et naturlig neste steg.
Tilbud: hjemmesamlinger, reisesamling, treneroppfølging, Norgescup racingservice, fellesøkter, testing.
Økonomi: Egenandel 17.500,Søknadsfrist: 10.05.19, sendes til søknad@holmenkollenbiathlon.no, merkes med ”HB rekruttering”

HOSPITERINGSPROGRAM
Målgruppe: Påmelding aksepters fra ungdom, juniorer og seniorer
Tilbud: Et trenerfora bestående av klubbtrenere i OASSK og teamtrenere vil sammen lage et samlingsbasert program som blir
komplementær trening til skole- og klubbtreninger/samlinger. Programmet blir primært basert på hjemmesamlinger gjennom sesongen.
Fullstendig program legges ut etter kretstinget i mai. Utøvere konkurrerer for sine respektive klubber.
Økonomi: Egenandel blir annonsert når komplett program annonseres etter kretstinget i mai. Det vil være mulig å delta på alle eller enkelte
av samlingene.
Påmelding: Påmelding er åpen mellom 28.5 til 04.06.19, sendes til påmelding@holmenkollenbiathlon.no, merkes med ”Hospitering”
Lørdagsprogram: OASSKs lørdagsprogram vil bli evaluert og utviklet til å passe inn i periodiseringsplanen og ovennevnte program.

Kraftsenter
Holmenkollen

Med dette etableres Kraftsenter Holmenkollen. Her skal NSSF nyutviklede
”Utviklingstrappen” være fundament for kursing og veiledning av utøver, leder og trener.
Regelmessige trenerfora bli holdt, og årsplan/treningsperiodisering bli koordinert mellom
team, skoler og klubber. Kraftsenter Holmenkollen blir det naturlige møtepunkt for
skiskyting i vår region.
For mer info kontakt gjerne:
OASSK jr/sr ansvarlig: Johann Rud, 484 01 614, Johann.Rud@Norges-Bank.no
Holmenkollen Biathlon: Eirik Hevrøy, 957 70 700, eirik@holmenkollenbiathlon.no
Husk søknadsfriser/påmeldingsfrister:
Rekrutteringsteam: 10.05.19 kl 23:59, sendes til soknad@holmenkollenbiathlon.no,
merkes med ”HB rekruttering”
Hospiteringsprogram: 04.06.19 kl 23:59, sendes til pamelding@holmenkollenbiathlon.no,
merkes med ”Hospitering”

