
Team Statkraft Trondheim (TST), sesongen 2014/2015 
 
For kommende sesong (2014/2015) gir vi følgende treningstilbud: 

 
 TST Kategori 1: Utøvere ferdig med videregående utdanning. Laget tas ut basert på 

resultater og en helhetlig vurdering. Et mest mulig komplett treningstilbud. 

 TST Kategori 2: Utøvere ferdig med videregående utdanning. Et tilbud om faste 
fellestreninger i Trondheim, men uten samlingsopplegg.  

 TST Junior:  Utøvere under videregående utdanning. 

 
Innholdet i tilbudet for de 3 gruppene er skissert lenger nede. 

 
Fremdrift og datoer 
- 5. april: Søknadsfrist TST. 
- 11.april: Utøverne får svar om inntak og utøverkontrakter sendes ut. 
- 22.april: Frist for innsending av signert kontrakt.  
- ca 1.mai: Oppstart i Trondheim for kategori 1. Kategori 2 og junior i løpet av mai.  

 
Det kan tas forbehold om skoleplass. 

 
Søknadsskjema 
Se slutten av dette dokumentet. 
 
Søknader til Kategori 1 og Kategori 2 sendes på mail til hovedtrener Rune Åland, 
rune.aland@hotmail.no 

 
Søknader til TST Junior sendes til trener Knut Kuvaas Brevik, knutkb@gmail.com 
 
Priser 
Kategori 1:  30 000,-.  
Kategori 2:  7 000,- 
Junior:  13.000,- 

 
Aktivitetsperiode 
Fra mai 2014 til og med 1. april 2015. 
 
Kategoriene 
 
Kategori 1:  

- Minst 4 fellesøkter med trener i snitt pr. uke sommer og høst. 
- Minst 2 fellesøkter med trener i snitt pr. uke i konkurransesesongen. 
- Minimum 20 samlingsdøgn med dekket kost og losji. Avtale om flere samlingsdøgn 

mellom utøvere og trener når gruppa er etablert, for slike må løper påregne å dekke 
egne kostnader. Hvis teamet oppnår tilstrekkelig gode samlingsavtaler vil flere enn 20 
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samlingsdøgn bli dekket. Dette blir klarlagt i kontrakt. 
- Tett oppfølging fra trener på skiteknikk, skyteteknikk og fysisk trening.  
- Tett oppfølging fra trener på treningsplanlegging (årsplan, periodeplan, detaljplan, 

evaluering/ tilbakemelding, sesongevaluering).  
- Kapasitetstester i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge. 
- Kartlegging og oppfølging fra fysioterapeut og lege. 
- Ammunisjonstesting. 
- Utøverne vil kunne benytte seg av de til enhver tid gjeldende utstyrsavtaler som TST 

forhandler seg frem til.  
- Oppfølging på konkurranser og konkurranseforberedelser. 

 
Kriterier for kategori 1 løpere: 

- Satser seriøst året igjennom. 
- Har gode evner til å samarbeide. 
- Bidrar med sine styrker inn i laget. 
- Benytter seg av lagets utstyrspakke. 
- Fører treningsdagbok. 
- Bidrar til å skape bra trøkk og samhold i laget. 
- Retter seg etter TST sine reklamebestemmelser. Løper/løpers klubb vil disponere 

minimum 2 reklamemerker totalt 150 cm2 på konkurransedress og tilsvarende på 
overtrekksdress, men disse sponsorene kan ikke være i bransjekonflikt med TST sine 
sponsorer. 

 
 
Kategori 2: 
Kategori 2 er for løpere som ønsker opplegget som er beskrevet under, ikke får tilbud om plass i 
kategori 1, er på landslag eller følger et annet regionlag. 
 

- 3 fellesøkter med trener i snitt pr. uke sommer og høst. 
- 2 fellesøkter med trener i snitt pr. uke i konkurransesesongen. 
- Tilbud om veiledning fra trener under fellesøktene. 
- Ammunisjonstesting. 
- Tilbud om deltakelse på testløp og skytetester. 

 
Junior:  

- Minimum 20 samlingsdøgn der løper selv dekker kost og losji. 
- Tett oppfølging fra trener på skiteknikk, skyteteknikk og fysisk trening.  
- Tett oppfølging fra trener på treningsplanlegging (årsplan, periodeplan, detaljplan, 

evaluering/ tilbakemelding, sesongevaluering).  
- Kartlegging og oppfølging fra fysioterapeut og lege. 
- Ammunisjonstesting. 
- Utøverne vil kunne benytte seg av de til enhver tid gjeldende utstyrsavtaler som TST 

forhandler seg frem til.  

 
Kriterier for løpere på TST Junior: 

- Satser seriøst året igjennom. 
- Har gode evner til å samarbeide. 
- Bidrar med sine styrker inn i laget. 
- Benytter seg av lagets utstyrspakke. 



- Fører treningsdagbok. 
- Bidrar til å skape bra trøkk og samhold i laget. 
- Retter seg etter TST sine reklamebestemmelser. Løper/løpers klubb vil disponere 

minimum 2 reklamemerker totalt 150 cm2 på konkurransedress og tilsvarende på 
overtrekksdress, men disse sponsorene kan ikke være i bransjekonflikt med TST sine 
sponsorer. 

 
TST forbeholder seg retten til å forandre på opplegget frem til kontraktene blir 
presentert. 



SØKNADSSKJEMA: 
 
Søknad til TST Kategori 1 eller 2 sendes på mail til rune.aland@hotmail.no innen 
5. april 2014. Eventuelle spørsmål om kategori 1 og 2 kan rettes til Rune. 
 
Søknad til TST Junior sendes på mail til knutkb@gmail.com innen 5. april 2014. 
Eventuelle spørsmål om opplegget for junior kan rettes til Knut, tlf 47645656.   
 
 
Navn: 
 
Adresse:  
 
Telefon: 
 
Fødselsdato: 
 
Klubb:  
 
Ønsket kategori? (Her vil det være muligheter for å forandre ønske hvis uttak til 
landslag skulle få konsekvenser for hvilken kategori som passer):  
 
 
Hva kommer du til å gjøre utenom din idrettssatsning? 
 
 
 
 
Beste resultater siste to år:  
 
 
 
 
Målsettinger: 
 
 
 
 
Andre opplysninger: 
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