
Team Natrudstilen 

2016 – 2017                                                            

 

Informasjonsmøte 26.04.2016 kl. 18:00 på 

Elverum Tekniske verksted, Elverum. 

Søknadsfrist er satt til 29.04.2016 (se eget 

søknadskjema) 

Ny skiskyttersesong starter 01.05.2016 og Team Natrudstilen anmoder interesserte 

løpere i junior -og seniorklassen om å delta på informasjonsmøte og søke plass på 

teamet. Egenandel er satt til 10.000 eks. bekledning. 

Team Natrudstilen er et treningsfellesskap for junior -og seniorutøvere som fortrinnsvis 

er medlem av klubbene tilknyttet Hedmark Skiskytterkrets. Team Natrudstilen har som 

formål å legge til rette et samlings -og treningstilbud som skal utvikle skiskyttere til på 

sikt å nå et nasjonalt toppnivå og derigjennom oppnå internasjonal representasjon. 

Team Natrudstilen skal dermed fremstå som en mulighet for ambisiøse utøvere om å 

kunne realisere høye sportslige målsetninger i Norges Cup (NC) og NM. 

Tilbudet Team Natrudstilen tilbyr, passer for og forutsetter at utøver har trent 

systematisk i flere år (fulgt Norges skiskytterforbunds sin utviklingstrapp) og er 100 % 

motivert for å utvikle seg som skiskytter. Teamet har som mål å samle 8 til 12 utøvere.  

Uttak av løpere skjer på bakgrunn av søknad. Søker må gi et kort resyme av 

treningsarbeid de to (2) siste årene samt at søkeren oppsummerer de 4 - 6 beste 

resultater fra nasjonale renn i samme periode. Dersom det har vært spesielle forhold 

knyttet til helse de siste to årene, skal dette nevnes i søknad. Sykdom er i seg selv ikke 

diskvalifiserende for deltagelse.  Med unntak av søkere fra 1. års juniorene, vil løpere 

med poeng fra NC (sist sesong) prioriteres plass på Team Natrudstilen.  

Dersom oppslutningen og nivå fra løpere i Hedmark Skiskytterkrets er svakt, kan Team 

Natrudstilen skrive avtale med utøvere fra klubber utenfor Hedmark skiskytterkrets.  

 

Mvh  

 

Leder Team Natrudstilen 



Søknadsskjema Team Natrudstilen sesongen 2016/17 

Søknad sendes på mail til leder for Team Natrudstilen; tor.solbakken@hihm.no innen 

29.04.2016 eller leveres direkte i etterkant av informasjonsmøte 26.04.16. 

Spørsmål kan rettes til Tor Solbakken på tlf. 95158302 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Telefon: 

 

Fødselsdato: 

 

Klubb: 

 

Hva kommer du til å gjøre utenom din satsing på idrett? 

 

 

Beste resultater siste to sesonger (2014-2015 og 2015-2016): 

Arrangement (Bendit, HL, ØM, NC, NM) 

2014 - 2015 2015 - 2016 

  

  

  

  

 

Gi et kort resyme av gjennomført trening de 2 siste årene (årstimer fysisk trening, timer skyting, 

antall skudd, treningsformer): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre opplysninger relevante for søknaden: 

 

Din trener 2015-2016 var (kontaktinformasjon): 

mailto:tor.solbakken@hihm.no

