
Velkommen til OASSK HL kretssamling for 15- og 16 åringer!  

Her kommer litt informasjon om samlingen på Natrudstilen 12-14 oktober.  
 
Samlingen vil være en kombinert Young Star og kretssamlingfor  for alle 15 og 16 åringer i kretsen 12-14 
oktober 2018 (gutter/jenter f. 2003/2004). Vi er i dag 78 påmeldte løpere til samlingen.  
 
Det vil være en samling med fokus på det sosiale i tillegg til en flott treningssamling for utøverne i kretsen 
i år. NSSF stiller med trenere og  foredrag om utviklingstrappen, stående skyting og utdeling av MOT 
prisen. Audun Svartdal vil delta på samlingen og gi teknikktrening på rulleski. Samlingen er fra fredag til 
søndag med organiserte treningsøkter alle tre dager. Det blir lagt snø til 1.oktober så noen av øktene vil 
foregå på snø. Kost per utøver/voksne er 1270,- inkludert middag begge dager. Klubben vil bli fakturert.  
 
Innkvartering 
Vi har booket begge lodgene på Natrudstilen med tilsammen 74 senger som ligger rett ved 
skiskytteranlegget og rulleskiannlegget på Natrudstilen. I tillegg har vi en 10 manns hytte rett ved lodgen. 
De fleste voksne vil bo her, men det skal også være to voksne som overnatter på sofa i lodgen Link til 
Lodgen her: http://sjusjoen.no/en-gb/Sjusjoen-Lodge-en-GB  
 
Måltider: Middag er inkludert begge dager ved Sjusjøen Café som ligger 5 min unna lodgen mellom 
stadion og lodgen. Alle tar med tørr mat selv til frokost og lunsj. 
 
Våpen & sikkerhet – viktig! 
Ingen skal gå til/fra stadion med våpen uten følge av en voksen. Ingen våpen skal oppbevares i lodgen, 
men låses inn i container på utsiden. Det er viktig at dette blir etter fulgt av alle utøvere som deltar på 
samlingen. 
 

• Pakkeliste: 

Våpen + 300 skudd + pusse utstyr 

• Skøyte rulleski, skistøvler, hjelm, staver 

• Skøyteski (ikke nye ski!!), staver  

• Treningstøy, skift – klær til kaldt vær 

• Joggesko/terrengsko, refleksvest, hodelykt 

• Fritidsklær og innesko 

• Tørrmat til frokost og lunsj 

• Drikkebelte 

 

 

Treningsgrupper og romfordeling 

Det vil stå navn på alle dørene hvor de enkelte skal bo. Vi har delt inn deltakerne i 5 grupper (A-E). Det vil 

være lister oppslått i begge lodgene med hvem som er i hvilke grupper.  

 

http://sjusjoen.no/en-gb/Sjusjoen-Lodge-en-GB


Program for helgen 

Fredag: (check inn fra kl 17.00) 

18:00 – 19:15 Intervall løp gruppe B,C,D,E 
18.00 -  19:30     Teknikk trening med Audun gruppe A. 
19:30                  middag 
20:45 – 22:00   Foredrag utviklingstrapp for utøvere, trenere og foreldre. (Åshild) 
                           Info om helgen  
Lørdag: 
08:30 – 09.00     Foredrag stående skytetrening for gruppe A, D og E v/Åshild innendørs 
08:30 - 10:00     Teknikk trening gruppe B 
10:30 - 11:30     Teknikk trening gruppe C 
09:15 – 11:15     Stående skyteøkt. A, D og E Skøyting med hurtighet. Evt løp med hurtighet og styrke 
12.00 – 13:00     Lunsj 
13.00 – 14.00     Mot Foredrag med utdeling av priser 
14.00 -  14.30    Foredrag stående skytetrening v/Åshild for gruppe B og C innendørs 
15:00 - 16.30      Teknikk trening gruppe D   
16.30 - 18.00      Teknikktrening gruppe E 
15:30 – 17:30      Stående skyteøkt. B og C  Skøyting med hurtighet. Evt løp med hurtighet og styrke 
18.00                   middag og sosial samvær 
                                
  
Søndag:  
08:30 - 11:00      Langtur beina  
12:00 - 13:00      Lunsj 
13.30 – 14.30     Skytetest 30 ligg og 10 stå gruppe 1 (A, B, og halve C) 
13:30 – 14.00     Tørrtrening gruppe gruppe D,E og halve C 
14.30 – 15.30     Skytetest 30 ligg og 10 stå gruppe 2 (halve C, D og E) 
15.00 – 15.30     Tørrtrening gruppe A,B og halve C 
 

Som dere ser er det en tett pakket helg med trening og foredrag. Vi håper alle gleder seg og vi ser frem til 

en flott helg på Natrudstilen! 

Velkommen til samling ☺ VI gleder oss! 

 

Med hilsen  

Styret i Oslo og Akershus skiskytter krets 

 


