
TBT 20+ Sesongen 2016 - 2017



• TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong skal konkurrere i 
klassene K / M 20-21 og K / M senior.

• Tilbudet er bygd opp med en blanding av enkeltøkter i Trondheim og noen treningssamlinger. 
Utøvere som ikke har tilhold i Trondheim kan velge å delta på kun samlingsdelen av tilbudet. Det 
åpnes også for deltakelse kun på enkeltøktene.

• Eneste opptakskrav er at utøver ønsker å satse skiskyting, ønsker å bidra positivt i 
treningsgruppa, og signerer på kontrakt mellom TBT og utøver.

• Gjennom deltakelse i teamet får utøver tilgang til: fellesøkter, tester, treningssamlinger, 
personlig trener, våpen / skuddtesting, utstyrsavtaler.

• Det tas forbehold om endringer i innhold senere, men det som er beskrevet her er slik 
opplegget er tenkt gjennomført pr 1. april 2017.

• TBT 20+ er en av to treningsgrupper i TBT. Det vises til overordnet beskrivelse av TBT annet sted.

Om tilbudet i TBT 20+



1.Fellesøkter i Trondheim
a) I snitt 2 pr uke mai –november (unntatt juli), i snitt 1 pr uke desember –mars. Stipulert ca 70 økter totalt.
b) Økt-plan utarbeides pr måned. Vi prøver å få til ei fast morgenøkt (f.eks torsdag), som oftest som hardøkt, mens øvrige økter antakelig vil 
bli på ettermiddag / kveld eller helg. 
c) Fellesøktene skal være gode økter som gir dere mer enn om dere trener alene, gjennom at dere utfordrer og har nytte av hverandre.
d) Det forutsettes at den som møter på fellesøkt deltar på det som er satt opp, det skaper ønsket trøkk. Det betyr at du trener annet sted / 
annen tid dersom du ikke kan delta på fellesprogrammet.
e) Individuell oppfølging vil i hovedsak gjennomføres i økter og samtaler med personlig trener, se punkt 3.
f) En del økter vil kjøres separat for jenter og gutter (tid, sted og innhold). 

2.Samlinger
a) Stipulert ca 25 samlingsdøgn totalt, se omtale på egen side.

3. Individuelle økter utøver –trener, gjelder for de som har personlig trener i teamet
a) Teknikkøkter, samtaler, andre typer økter etter avtale mellom utøver og trener
b) En-til-en økter, men kan avtales slik at trener har med flere av sine utøvere på samme økt

4. Testing
a) Planmessig testing internt i teamet (fysisk, skyting, kombinasjon). Se testplan egen side.
b) Et testopplegg i samarbeid med OLT, detaljer vil utarbeides når team er etablert.
c) Testing av våpen og ammunisjon, juni og oktober

Sportslig tilbud i TBT 20+



Samlingsplan TBT20+ 
2017-2018

Utkast april. Datoer kan bli endret, steder bestemmes senere

Tidspunkt Sted Dager Stipulert
kostnad

Juni Nærsamling 5 Kr. 2.500,-

September Nærsamling 5 Kr. 2.500,-

Oktober Nærsamling 5 Kr. 2.500,-

3. – 10. November Idre (hytter, middag, selvhushold, sporkort) 7 Kr. 3.500,-

Til disp Ca 3 døgn 3 Kr. 1.500,-

25 Kr. 12.500,-

Stipulert kostnad: Anslåtte samlingsutgifter for løper. Kan endres med valg av sted, boforhold og grad av selvhushold. 
Disse kostnadene dekker løper kun for de samlinger hun/han deltar på.

Junisamling kan bli Sognefjellet, men avhengig av trenerressurser og kostnad med boalternativ. Junisamling settes
opp som nærsamling i planen. Med nærsamling menes steder som Meråker, Knyken og andre med kort reiseavstand. 



Testplan TBT20+ 2017-2018

Testplan fysisk, faste opplegg, løyper Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Styrketest 1 1 1

Bråtest 1 1 1

Staketest 1 1

Skate motbakke 1 1

Skate m/skyting (prolog + jaktstart?) 1 1 1 1

Testplan skyting Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov

40/40 1 1 1 1 1

30 ligg + 30 stå 10-delt skive 1 1 1 1 1

Kombtest 60 skudd, I4 1 1 1 1 1

Våpen / skuddtest Saupstad Testanlegg 1 1

Eventuelt testopplegg i regi av OLT kan erstatte noen av de fysiske testene over, for noen av utøverne



TBT 20+ / OLTMN 2017-2018
Dialog med OLTMN er etablert, og vi får til et samarbeid. Detaljer vil bli utarbeidet når teamet er i gang.

• Aktuelle områder:

– Fysisk test (Hetland?) i kombinasjon med skyteanalyse

– VO2 max

– Mental trening, teknikk / motorikk, foredrag diverse relevante tema

Omfang kan bli individualisert etter nivå



TBT 20+ trenere
• Trenere: Stig Strand, Sveinung H Strand, Arve Lien Haugum

– Arve er ikke disponibel som personlig trener. Så får vi se på behovet og mulighetene for ytterligere
trenerkrefter når vi vet hvor stort teamet blir, og hvor mange som ønsker personlig trener i teamet. 

• Trener -utøver

– Utøvere som ønsker personlig trener i teamet får det. Men vi må ta det forbeholdet at en trener
kan få for mange utøvere, så det er ikke sikkert førsteønsket om trener kan oppfylles.

– Personlig trener bistår i treningsplanlegging og –oppfølging, samt med individuelle økter med 
utøver ved behov.

– Utøvere som deltar kun på øktpakke eller kun på samlingspakke har ikke personlig trener i teamet. 
Veiledning gis i forbindelse med treninger. Utøver må da signalisere hva han/hun vil ha hjelp til fra 
teamets trenere.

– Vi kommer til å holde igjen på trenerressurser for å holde kostnadene nede, men selvfølgelig 
prøver vi å finne en balanse slik at utbyttet for utøverne blir godt nok. Mange av fellesøktene vil gå 
med en trener, som i hovedsak vil tilrettelegge for, og stimulere til, god og felles gjennomføring av 
økta.



Økonomi og forpliktelser TBT 20+
• Tilslutningsalternativ og egenandeler

A. Totalpakke med personlig trener, dvs alle punkter under sportslig tilbud er med. 18.000,-

B. Totalpakke uten personlig trener, som over, men punkt 3 i sportslig tilbud faller bort.16.000,-

C. Øktpakke. Punkt 1 og punktene 4 a og 4 c i sportslig tilbud.10.000,-

D. Samlingspakke. Punkt 2 og punktene 4 a og 4 c i sportslig tilbud.8.000,-

• Løper dekker samlingsutgifter selv, se stipulert kostnad på samlingsplan.

• Teamets inntekter er egenandeler fra løpere pluss noen sponsorinntekter. Pr dato er Kverneland Bil og 
Sportsbuateamets sponsorer.

• Kontraktene vil blant annet regulere løpers forpliktelser i forhold til teamets sponsorer.

• Løpere på totalpakke (A eller B over) er forpliktet til å anskaffe team bekledning og profilere teamets sponsorer. 
Sponsorinntekter vil dermed tilfalle løpere på totalpakke, i form av subsidiert bekledning eller en eller annen 
form for kostnadsreduksjon. 

• Løpere på øktpakke (C over) eller samlingspakke (D over) har ingen forpliktelser i forhold til bekledning og 
sponsorprofilering. Hvis de ønsker å skaffe seg teamets bekledning underlegges de samme sponsorforpliktelser 
som i totalpakken, men begunstiges da også tilsvarende som løpere på totalpakke av sponsorinntekter.



Fremdriftsplan TBT 20+
• Søknad innen 15. april

– Spesifiser ønsket tilslutningsalternativ, se forrige side.

– Ved kun øktpakkeeller kun samlingspakke, angi om du ønsker å inngå i teamets sponsoravtaler med tilhørende forpliktelser og fordeler.

– Angi om personlig trener i teamet ønskes, eventuelt hvem

– Angi om det også søkes opptak i annet team. Angi også eventuelt andre forbehold i forhold til deltakelse.

– Angi adresse, klubb, telefonnummer, e-post adresse

– Det vil være mulig å tre inn i teamet ca15. august (studieoppstart Trondheim), med forholdsmessig reduksjon av egenandel. Angi om du 
ønsker dette.

• Kontrakter og oppstart
– Utsendelse senest 21. april

– Returneres senest 28. april, signert av utøver og klubb (av hensyn til profilering sponsorer)

– Oppstart tidlig mai

Søknad sendes: Stig Strand, ststrand@broadpark.no, Mobil: 480 38 734

Spørsmål om sportslig: Stig Strand, ststrand@broadpark.no, Mobil: 480 38 734

Andre spørsmål: Even Selnæs, even@live.no, Mobil: 900 25 300

mailto:ststrand@broadpark.no
mailto:ststrand@broadpark.no
mailto:even@live.no
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Drakter – TBT og TBT 20+



Organisering

• Teamet er en organisatorisk enhet underlagt Sør-Trøndelag Skiskytterkrets

• Teamet har etablert et driftsstyre av frivillige foreldre og med representant fra 
kretsen

– Styret konstituerer seg selv

– Styret er ansvarlig for økonomi, sponsorer og organisering av teamet

– Sportslig opplegg etter retningslinjer fra NSSF med et eget trenerteam

• Teamet kan ta navn etter hovedsponsor

05.04.2017 11



Styre og trenerteam

Styre

• Even Selnæs (leder)

• Mette Eid Løvås

• Bjørn Erik Johnsen (kasserer)

• Anders Fremstad

• Eivind Bergsmyr

• Kjetil Værnes (kretsrepresentant)

Trenere TBT

• Vegard Ovesen

• Ingrid Bjørklimark

• Innleide trenerressurser

Trenere TBT20+

• Stig Strand

• Sveinung Hestad Strand

• Arve Lien Johnsen


