
Team Statkraft Telemark sesongen 2014/2015 

 

Team Statkraft Telemark er et treningsfelleskap for aktive skiskyttere fra junior alder og oppover. 

Teamet er underlagt Telemark og Vestfold skiskytterkrets.  

I sesongen 2013/2014 bestod teamet av seks jenter i alderen 17-20 år og åtte gutter i alderen 18-19 

år. Løperne representerte klubber fra både Telemark og Vestfold, fra henholdsvis Bø SSL, Drangedal 

IL, Heddal IL, Skoppum IL, IL Dyre Vaa, Sannidal IL og Ørn IF.  

Teamet har som mål å utvikle løpere til et høyt nasjonalt nivå. Vi tar sikte på å møte den enkelte 

utøver på det nivået utøveren er, og tilrettelegge best mulig for at løperen skal nå sine mål.  

Teamet har et tett samarbeid med Bø vidaregåande skule, som blant annet stiller med trener på 

snøsamling i november, og skolen lønner to kveldstreninger i uka for løpere som bor i Midt – 

Telemark eller har mulighet til å være med på treningene i Bø. 

Samtidig legges det opp til ulike tilknytningsformer til Team Statkraft Telemark; se nedenfor . 

 



Hva kan Team Statkraft Telemark tilby: 
- Tre fellesøkter (kveldstid) i uka. Øktene foregår i hovedsak i Bø i Telemark. 

- Tett oppfølgning på skiteknikk, skyteteknikk, fysisk trening og mental trening. 

- Tett oppfølging fra trener på treningsplanlegging (årsplan, periodeplan, detaljplan, 

evaluering/ tilbakemelding, sesongevaluering). 

- Tilbud om testløp og skytetester. 

- Ca 35 samlingsdøgn. 

- Oppfølgning på Norgescup og NM, samt konkurranseforberedelser. 

- Ammunisjonstesting. 

- Utstyrsavtale gjennom Brukås Sport  AS i Bø. 

- Utstyrspakke som inneholder: 

o Racingdress, overtrekksdress, vest, lue, representasjonsgenser og varm jakke. 

- Smøretilbud på Norgescup og NM. 

- Samlet reise og overnatting på Norgescup og NM. 

o Minibuss der det er mulig. 

o Fly og leiebil ved behov. 

Hva forplikter du deg til? 

- Å bruke tøy som representerer teamet og dets sponsorer. 

- Representere teamet og dets verdier på en best mulig måte. 

- Føre treningsdagbok. 

- Frigjøring av 50 cm2 til reklameplass på våpen. 

- Bidrar til å skape bra trøkk og samhold i laget. 

- Avstå fra alkohol og andre rusmidler. 

TST tilbyr tre ulike tilknytningskategorier 2014-2015. 

- Kategori 1: 

o Utøvere som deltar på renn, samlinger og treninger kveldstid, samt har 

treningsplanoppfølging. Kr 14 000. 

- Kategori 2: 

o Utøvere som deltar på renn og samlinger, samt har treningsoppfølging. Kr 11 000. 

- Kategori 3: 

o Utøvere som deltar på renn og samlinger. Kr 8000. 

Nytt for året er at TST åpner for løpere som er ferdig med videregående skole som ikke bor i 

Telemark eller Vestfold, og som ønsker å satse videre. Disse løperne vil få de samme tilbudene som 

du ser ovenfor, men vi ser for oss å bruke skype samt dropbox i stor grad for å holde en god kontakt 

mellom utøver og trener. Teamet har ellers egen facebookside, samt hjemmeside. 

NB! Søknadsfrist for å være med i teamet er 25. mai 2014. (Tidligere løpere må også søke). 

 



Søknad sendes til: 
Khkvammen@hotmail.com 
 
Har du spørsmål?  
Ta kontakt med : 
Christer Kaland (Hovedtrener) /Kjersti Helene Kvammen (leder team) 
Tlf: 45 22 91 23 / 97 73 81 83 
Mail: ckaland@hotmail.com / khkvammen@hotmail.com 

 

Samlingsplan Team Statkraft Telemark sesongen 2014/2015 
 

 

Dato Hvor Hensikt/evt 

6-9 junii BØ  
Testing 
- VO2max løp /evt rulleski(ute) 
- styrketester 
- Målsetning 
- Skytetest 

59 grader nord. 

23-27 Juni Bø /Gautefall Fra 28 juni er det rulleskifestival i BØ 
- Fullføre plan for juli. 
- Litt testing 
- Gjennomgang av arbeidsoppgaver for sommeren. 

4-9  
august 

Gautefall - Gjennomgang av sommertrening 

28-31 
august 

Ivrig - Utarbeiding av konkurranseløsning 

19-21 
september 

Steinkjer NM Rulleskiskyting 

november Beitostølen 10 dagers snøsamling. 

Skolestart VGS Telemark: 14. august. 

 

Hvordan høsten blir seende ut er vi ikke helt sikre på per dags dato. 

Det kan forekomme endringer. 
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