
PROGRAM 2. HELGESAMLING FOR J/G15-16 ÅR Region Midt  
Molde 16.-18. september 2016 
 
(Det blir ingen T2 kurs i Molde) 
Hovedansvarlige trenere: Sylfest Glimsdal/Bård Eiliv Oppigard 
 
FREDAG  
 
1745 Oppmøte Skaret Skisenter, se kart lenger ned 
1800 Basistrening skyting, hovedvekt på stående skytestilling. 2b, 3c, 3d, + 4a 

(styrkekomb.) 
2000  Kveldsmat i BUL-hytta med litt varmmat. Info om programmet i helga 
2100 Sosialt 
 
LØRDAG 
 
0730-0830 Frokost – info om dagens øketer 
 
0900-1100 Gutter: Praktisk skyteøkt: 

 Teori og praksis skytestilling stående 
 Økt 2b, 3d, 3g i øktarkivet 
 Økta avsluttes med rolig kombinasjon løp  

   
  Jenter: Intervalløkt rulleski. 6x4 min. Teknikk.  

Lett jogg og tøyningsøvelser etter treningen.  
 
1200-1300 Lunch 
 
1500-1700 Jenter: Praktisk skyteøkt: 

 Teori og praksis skytestilling stående 
 Økt 2b, 3d, 3g i øktarkivet 
 Økta avsluttes med rolig kombinasjon løp  

   
  Gutter: Intervalløkt rulleski. 6x4 min. Teknikk.  

Lett jogg og tøyningsøvelser etter treningen. 
   

1730-1800 Evaluering av intervalløkta. Fikk den ønsket effekt? Traff alle bra på intensiteten på 
dragene? Alle er med her. 

 
1800-1900 Middag 
 
SØNDAG 
 
0730-0830 Frokost – info om dagen 
 
0900-1200 Jenter: Basis skyting økt 2b, 3d, 3g. Hovedvekt på stående skyting. 

Avslutter med kombinasjon på rulleski (skøyting) og rulleskihockey. Innlagt hurtighet 
og skøyting uten staver. 

 
Gutter: Rolig joggetur 1 time 
Bytter etter 1 time 
 
Alle: avslutte med rulleskihockey 

 
 
1230-1300 Lunch 
 
1300  Oppsummering, hjemreise. 
 
  



Informasjon om samlingen 
Samlingen blir i Molde. Innkvartering på BUL-hytta på Skaret. Se kart under.  
Alle måltider blir der. Oppmøte og første økt blir på skiskytteranlegget ved Skaret Skisenter (se 
kart under). 
 
Alle klubber bør ha med en trener. 
 
Dere må ta med:  
Våpen + ammunisjon (300 skudd) og pussesaker 
Rulleski for skøyting, hjelm, sko og staver, husk skarpe pigger på stavene (ta gjerne med 
diamantbryne).  
Joggesko 
Treningsklær for årstiden  
Drikkebelte og pulver 
Det kan være lurt å ta med skotørkere 
Sengetøy og håndkle (dvs. ta med dyne/sovepose, laken og pute, dere får seng/madrass). 
Fint hvis noen av trenerne som kjører bil kan ta med kikkert. 
Egenandel blir kr 600 kr pr person. Påmeldingen er gyldig når kr 600 pr utøver er innbetalt på 
kontonr: 4050.40.58214 (MR Skiskytterkrets), merk innbetalingen med YS3 og utøvernavn.  
Foreldre som følger utøvere er inkludert i denne prisen. 
 
Påmelding gjøres under denne linken 
 
Hvis du har spørsmål om samlingen kan du rette disse til: 
 
Gunnar Gjeldvik  (gunnar.gjeldvik@gmail.com, 98243610) 
eller Sylfest Glimsdal (sylfest.glimsdal@gmail.com, 90972669) 
 
Vel møtt til samling! 
 
Hilsen  
MOI og Møre og Romsdal SSK 
v/Sylfest Glimsdal 
 

 
Ny rulleskiløype er klar. 
 
Video av løypa finner du her:  
https://www.facebook.com/perstale.aas/videos/1191392330902293/ 
 



Kjørerute til Skaret Skisenter fra Molde sentrum: 
 
https://www.google.no/maps/dir/62.73753,7.1680892/62.7900585,7.320385/@62.7898242,7.3092
561,15.5z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=no 
 
 
Kjørerute til BUL-hytta fra Skaret Skisenter: 
 
https://www.google.no/maps/dir/62.7985405,7.3220071/62.7905074,7.3195618/@62.7921005,7.3
07545,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d7.3202786!2d62.7950222!3s0x4613fd61626
ce421:0x4e73b97cea71f90d!1m0!3e0?hl=no 
 

 
 
Området på Skaret, overnatting (BUL-hytta nord for hoppbakkene) og skiskytteranlegget (innringet)



Basisøkter: 
 
2b Basisøkt Holdetrening/balanse    10 min 

 Hensikt: Innøve riktig pusterytme/bevegelsesmønster. Er K-punktene riktige? 
 hs 10 min. 
 Pust riktig med mage. Forsøk å stå i balanse. Kan gjennomføres på 

balansematte og uten blink. Mål: Holde innenfor det svarte hele minuttet.  
 10 gjennomføringer/minutter. 

 
3d Basisøkt Drill første skudd.     25 min 

 Hensikt: Gjøre ting helt likt, → holde middeltreffpunkt i midten. 
 5 blinker, papp/selvanviser. 
 Innskyting. Sjekk nullpunkt på riktig blink. K + F. 
 4 x 4 skudd L+S. (Ett skudd pr magasin). 
 Ligg: Sjekk nullpunkt på riktig blink. K + F. Avspenning til riktig nivå. 
 Stå: K + i balanse + F. 
 Konkurransepusting, avtrekk innenfor ”skravert sone”. 
 Holde ettertrykk, kjenne etter spenninger. 
 Enkeltskudd med full drill. 

 
3g Basisøkt Lik spenning før/etter avtrekk   15 min. 

 Hensikt: Avspent, (som i konkurranse). Lik spenning før og etter avtrekk, bare gode 
gjennomføringer. 

 5 blinker, papp/selvanviser. 
 l 30 skudd, s 30 skudd. 
 Ligg: Sjekk nullpunkt på riktig blink. K + F. Avspenning til riktig nivå. 
 Stå: K + i balanse + F. 
 Konkurransepusting, avtrekk innenfor ”skravert sone”. 
 Holde ettertrykk, kjenne etter spenninger. 
 Ingen krav til hastighet. 
 Gjør analyser / noter tendenser på middeltreffpunkt. Ta pauser når 

ukonsentrert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


