
          

                            

 

Til uttatte løpere til Statkraft sentrale samlinger 2015 

Schreiner, Benedicte Stien Bossmo & Ytteren IL 

Skrede, Åsne Geilo IL 

Idland, Augusta Figgjo IL 

Hansen, Helene Nybakken MjøsSki 

Sogn-Larssen, Martine Try, ILet 

Neraas, Lisa Fossum IF 

Rustand, Tonje Svene IL 

Bjørken, Maren Stiklestad IL 

Hegge, Ada Carlson Steinkjer SK 

Borchgrevink, Sara Fossum IF 

Kvanneberg, Mari Lindmo Ål SSL 

Rørvik, Thea Mack Tromsø SSL 

Ahlqvist, Nora Trysilgutten IL 

Bakken Heiberg, Nora Fossum IF 

Andersen, Ingvild Tronstad IL Bevern 

 

Sæter, Jørgen Solhaug Os IL 

Alfheim, Martin Bossmo & Ytteren IL 

Sverdrup, Kristoffer Dombås IL 

Moseng, Ørjan Røros IL 

Halset, Andreas Striger Byåsen SSL 

Fremstad, Iver Overgård Byåsen SSL 

Kvarme, Simen Eliassen Steinkjer 



          

                            

 

Moan, Magnus Fjerdingen Røros IL 

Svestad, Martin Bøe Fossum IF 

Olafsbye, Ola Simostranda IL 

Amundsen, Ludvig Tretten SSL 

Sundby, Ole Marius Bjerke IL Ski 

Fodstad, Erik Østre Toten Skilag 

Haugen, Magnus Leander Boland Fossum IF 

Flåta, Ånon Gjerstad IL 

 

INVITASJON TIL STATKRAFT YOUNG STAR SENTRALE SAMLINGER SKISKYTING 

 

Norges Skiskytterforbund vil invitere noen uttatte løpere som konkurrerer i klasse 15 år til 3 

sentrale samlinger i 2015. De som får tilbudet er de 15-åringene som var uttatt til Statkraft 

Young Star i Kollen + de med best plassiffer sammenlagt i HL. 

Det er viktig at treneren også er med på samlingene, og vi vil at alle klubber skal delta med en 

trener. Alle kretser vil dessuten bli invitert med en trener sjøl om de ikke har med løpere fra sin 

krets. 

HENSIKT MED SAMLINGENE 

Vi ønsker å gi råd om viktige treningsprinsipper og veiledning på flere andre områder som kan 

ha betydning for framgang og utvikling. Dessuten ønsker vi å kartlegge treningsdata gjennom 

året. Det er derfor viktig at alle fører den elektroniske treningsdagboka som dere finner på vår 

nettside www.skiskyting.no under ”Trening / Treningsdagbok yngre utøvere”. Alle som ønsker å 

være med på disse samlingene må føre dagbok fra 1. mai. 

Deltakerne inkl. trenerne må være villige til å bidra i sin klubb, krets eller region for å overføre 

det de lærer til andre løpere og trenere. Det vil bl.a. bli lagt opp til regionale samlinger i 

etterkant av sentral samling. Der må dere og treneren være med og bidra. 

SAMLINGSPLAN 

Det er lagt opp til 3 samlinger a 3 dager : 

Frammøte kl. 20:00 – avreise kl. 15:00 på alle samlingene. 

 19.-22. juni 

 3.-6. september 

 3.-6. desember 

Sted bestemmes senere. 



          

                            

 

ØKONOMI 

Vi dekker opphold for løper og en trener pr. klubb. Reise til hver samling dekkes på billigste 

måte minus kr.1000 pr. person. 

Det kan bli en egenandel på oppholdet på den siste samlingen. 

INSTRUKTØRER / TRENERE 

Det vil være med godt kvalifiserte trenere / instruktører på samlingene. I tillegg håper vi at 

tidligere og nåværende landslagsløpere vil bli med noen økter. Vi vil også kunne få hjelp av 

Olympiatoppen. 

KRAV FOR Å DELTA 

 Føre elektronisk treningsdagbok fra 1. mai. 

 Lage en plan for treningen det kommende året ( bl.a. antall timer pr. mnd. fysisk og 

skyting)  

 Trene bra, og møte godt forberedt til første samling. 

Vi stiller krav om at alle skal være i seng senest kl.23:00 på samlingene. De som bryter denne 

regelen må dra hjem og får ikke delta på neste samling. 

Utøver og trener må bidra på region-/ kretssamlinger. 

SAMLINGSPROGRAM 

Program blir sendt ut senere. Det blir to økter pr.dag.  

Vi prioriterer skytetrening (også stående) og rulleskiskøyting, men det blir også andre økter. 

Vi legger opp til noe teori om viktige tema innimellom øktene. 

SEND INN INFORMASJON 

Dere må sende følgende informasjon til roar.nilsen@skiskyting.no innen 1. mai: 

 Om du vil delta på samlingene 

 Navn på trener med e-postadresse 

 Om treneren deltar på samlingene 

 Hvor mye tid du vil bruke på trening i mai og juni: 

o antall timer fysisk pr. måned 

o  antall timer skyting pr. måned 

o  antall timer rulleski skøyting pr. måned 

Vel møtt til samlinger! 

 

 


