
Sesongen 2017 - 2018



Mål | Teamet skal ha et treningstilbud for alle som vil satse 

seriøst på skiskyting og som går på videregående skole i 

Trøndelag. Teamet skal tilby et treningstilbud som gir alle 

mulighet for fremgang både på ski og skyting. Dette gjelder 

både teknikk og kapasitet. Teamets utøvere skal kunne hevde 

seg i toppen av Norgescup i sine klasser

Visjon | Trondheim skal bli det beste stedet i Norge for å satse 
på skiskyting og vi skal bli den viktigste leverandøren av 
fremtidige eliteutøvere i skiskyting

205.04.2017

Visjon og målsettinger



Målgrupper

• Utøvere som bor i Trondheim eller nærområdet | som går på videregående skole, uavhengig av 
om dette er Heimdal VGS eller andre skoler. 

• Utøvere under videregående utdanning med stor avstand fra Trondheim | som ønsker å delta i 
treningsfellesskapet i teamet. 

• Utøvere i alder 20-21 og Senior | som ønsker å satse videre på skiskyting og har behov for et 
treningsfellesskap. TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong 
skal konkurrere i klassene K / M 20-21 og K / M senior.



Modell i 2017/2018



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
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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



TBT Sesongen 2016 - 2017



• Enkeltøkter og endags samlinger Trondheim
– Fellestreninger (ca 40 stk)

➢ Felles basisøkt + tt 1 gang per uke (stort sett gjennom hele sesongen?). (Fri fra skoleslutt juni til      
oppstart august)

➢ Testing (Bråtest, skøytetest m/skyting, staketest, NSSF 1 og 200 skudd stå)

– Plan for testing utarbeides senere i samarbeid med TBT20+

• Individuelle økter utøver – trener
– Teknikkøkter, samtaler, andre typer økter etter avtale mellom utøver og trener

– En-til-en økter, men kan avtales slik at trener har med flere av sine utøvere på samme økt

• Samlinger annet sted enn Trondheim, 4-5 stk (mai, august, oktober, 
november/desember, sesong )
– Stipulert ca 27 samlingsdøgn totalt

• Testing av våpen og ammunisjon, juni og oktober (?)
– Våpensjekk hos børsemaker 

Sportslig tilbud TBT (1.-4. klasse)



Samlingsplan TBT 
2016-2017

Utkast mars. Datoer kan bli endret, steder bestemmes senere

Tidspunkt Sted Dager Stipulert
kostnad

5. – 7. mai Knyken (?) Oppstartssamling☺ 3 Kr 1.800,-

11. – 13. august Besluttes senere (Meråker?) 3 Kr 2.900,-

6. – 15. oktober Ramsau (2. + 3. klasse) 10 Kr 17.200,-

24. nov. – 3. des. Idre 8 Kr 6.400,-

Sesongsamling? I forbindelse NC/NM? 3? Kr 3.800,-

ca 27 Kr. 32.100,-



Trener – utøver i TBT
• Trenere: Vegard Ovesen og Ingrid G. Bjørklimark (og innleide trenerressurser)

• Trener - utøver

– Utøvere som deltar på Totalpakke har personlig trener i teamet. Personlig oppfølging består i 
hjelp til treningsplanlegging og – oppfølging, samt mulighet for individuelle økter med trener.

– Føring av treningsdagbok og levering av den til trener på avtalte tidspunkt er et absolutt krav 
for å få personlig treneroppfølging.

– Utøvere som deltar kun på Samlingspakke har ikke personlig trener i teamet. Veiledning gis i 
forbindelse med samlinger. Utøver må signalisere hva han/hun vil ha hjelp til fra teamets 
trenere, da trenerne ikke ønsker å gi signaler som strider mot det utøver og dennes personlige 
trener jobber etter. Det kan gjøres spesialavtaler om personlig treneroppfølging.

– Utøvere i 1.-3.klasse på HVGS, skal ha trener tilknyttet skolen.

– Teamets trenere utarbeider rammeplaner i fellesskap, disse tilpasses individuelt i dialogen 
mellom utøver og personlig trener. 



Plan for økter utenom samlinger

Denne settes opp måned for måned

Øktene i team-regi koordineres med HVGS skoleøkter, og settes inn i en felles plan.



Økonomi og forpliktelser
• I tillegg til egenandeler, dekker utøver i tillegg 

samlingsutgifter selv, se stipulert kostnad på 
samlingsplan.

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

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

• Løpere på totalpakke er forpliktet til å anskaffe 
team bekledning og profilere teamets 
sponsorer.

• Løpere på samlingspakke har ingen 
forpliktelser i forhold til bekledning og 
sponsorprofilering. Hvis de ønsker å skaffe seg 
teamets bekledning underlegges de samme 
sponsorforpliktelser som i totalpakken.



Priser

Totalpakke Totalpakke
uten trener

Samlingspakke Øktpakke Antall
kostnad
samlinger

TBT Kr 12.000,- - Kr 6.500,- - Kr 14.900,- / 
32.100,- *

TBT20+ Kr 18.000,- Kr 16.000,- Kr 8.000,- Kr 10.000,- Kr 17.500,-

TBT20+
• Totalpakke med personlig trener, dvs alle punkter under sportslig tilbud er med. 18.000,-
• Totalpakke uten personlig trener, som over, men punkt 3 i sportslig tilbud faller bort.16.000,-
• Øktpakke. Punkt 1 og punktene 4 a og 4 c i sportslig tilbud.10.000,-
• Samlingspakke. Punkt 2 og punktene 4 a og 4 c i sportslig tilbud.8.000,-

TBT
• Utøvere som deltar på Totalpakke har personlig trener i teamet. Personlig oppfølging består i hjelp til treningsplanlegging og –

oppfølging, samt mulighet for individuelle økter med trener. Utøvere i 1.-3.klasse på HVGS, skal ha trener tilknyttet skolen.
• Føring av treningsdagbok og levering av den til trener på avtalte tidspunkt er et absolutt krav for å få personlig treneroppfølging.
• Utøvere som deltar kun på Samlingspakke har ikke personlig trener i teamet. Veiledning gis i forbindelse med samlinger. Utøver 

må signalisere hva han/hun vil ha hjelp til fra teamets trenere, da trenerne ikke ønsker å gi signaler som strider mot det utøver 
og dennes personlige trener jobber etter. Det kan gjøres spesialavtaler om personlig treneroppfølging.

• Utøvere i 4. klasse ved HVGS som ønsker å delta på TBT20+ betaler egenandel for TBT20+

* Inklusive / eksklusive Ramsau
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Drakter – TBT og TBT 20+



Fremdriftsplan TBT
• Søknad innen 20. april

– Spesifiser Totalpakke eller Samlingspakke

– Angi om det også søkes opptak i annet team. 

– Angi adresse, klubb, telefonnummer, e-post adresse, navn og e-post adresse til foresatte

– Det vil være mulig å tre inn/ut av teamet ca 20. september, med forholdsmessig reduksjon av egenandel. Det kan også 
være mulig med en spesialordning med deltakelse bare i sommerferie f.eks.  Sett opp slike ønsker i søknaden.

– Oppstart tidlig mai.

• Kontrakter og oppstart
– Utsendelse senest 25. april

– Returneres senest 1. mai, signert av utøver og klubb (av hensyn til profilering sponsorer)

• Informasjonsmøte om TBT (siste uke april) vil bli annonsert på kretsen sine nettsider

Søknad sendes: Mette Eid Løvås, mette.eid.lovaas@hotmail.no ,412 40 336

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