
Toppidrett  
Gauldal videregående skole 

 
Presentasjon høstmøte STSSK 

 
Kontaktperson – Jan Gisle Granmo, tlf. 970 93 543 



∗ Studiespesialisering med toppidrett som programfag (ski og 
skiskyting) 

∗ Et treningsregime med utgangspunkt i utviklingstrappa  
∗ Treningslære gjennom teori/praksis 
∗ Utdanning av enkeltløper  

∗ Test og retest på utholdenhet, staking og styrke (høst) 
∗ Innkjøpsavtale med Swix 
∗ Temaøkter 
∗ Videregående over 4 år for de som ønsker det 
∗ Året avsluttes med evaluering og planlegging av ny sesong 

Hva kan vi tilby? 



∗ Målbasert trening 
∗ Oppfølging av utøvere 
∗ Samarbeidsmøter med klubb/klubbtrenere. 3-4 møter gjennom 

skoleåret der vi legger en plan med fokus på utøverne og 
utvikling 

∗ Hospitering fra ungdomsskolen. Hospiteringselever er med oss 
ei økt pr uke + samlinger 

∗ Et tilbud for utøvere på alle nivå 
∗ Friluftsliv. Elevene er med programfag friluftsliv på 2 turer i 

slutten av skoleåret. En vintertur og en kanotur 
∗ Utfordringer 

∗ Elever fra et begrenset geografisk område ( Rekrutering) 
∗ Snø. Ingen kunstsnøanlegg i umiddelbar nærhet 
∗ Transporttid opp til Hauka for skytetrening 

 
 

Hva kan vi tilby? 



 
∗ Treningstidspunkt: 
∗ Tirsdager: 10.00 – 12.25 
∗ Onsdager: 08.00 – 10.05 
∗ Torsdager: 14.00 – 16.30 

∗ Samlinger: 
∗ September: tir - fre Meråker 
∗ Oktober: Tir – fre. Sted varierer 
∗ November: Tir – lør Bruksvallarna 

 
 

Hva kan vi tilby? 



∗ Flere poengplasser i Norges-cup (topp 30) 
∗ NM bronse skiskyting (distanse gutter) 
∗ NM bronse skiskyting (distanse jenter) 
∗ NM sølv skiskyting (distanse jenter) 
∗ NM sølv skiskyting (distanse jenter) 
∗ NM sølv skiskyting (distanse gutter) 
∗ NM sølv (sprint jenter) 
∗ Norgesmester (distanse gutter) 
∗ Nordisk mester ( Sprint gutter) 
∗ Sølv Ungdoms-OL (distanse gutter) 
∗ Gull Ungdoms-OL (stafett) 

 

Hva har vi oppnådd? 
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