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Covid-19 (Korona) og sesongen 2020-2021

Med bakgrunn i situasjonen knyttet til Covid-19 og til enhver tid gjeldende retningslinjer og pålegg 
fra både myndigheter og forbund, vil tilbudet som gis fra Trondheim Biathlon Team kunne avvike 
noe fra beskrevet. Dette vil spesielt påvirke mulighetene for større treningsgrupper og samlinger. 
Trenerne vil gjøre sitt ytterste for å gi et godt tilbud i den utstrekning det er mulig gitt rådende 
forhold. 

Tilbudene er beskrevet ut i fra en idealsituasjon. Prisene er også beregnet ut i fra en idealsituasjon. 
Det må påregnes at aktivitetene endres. Reduksjon i kostnader vil medføre at egenandelene 
reduseres. Det faktureres egenandel på to tidspunkter med en halvpart i juni og en halvpart i 
september. I forkant av fakturering i september vil det gjøres en beregning på eventuell endring i 
aktivitetsnivå og kostnader for første periode og dette vil da justeres inn på beløpet for andre 
faktura.



Trondheim Biathlon - to treningsgrupper

TBT skal gi et godt tilbud til utøvere som bor i Trondheim eller nærområdet: som går på videregående skole, 
uavhengig av om dette er Heimdal VGS eller andre skoler. Samlingspakken er et tilbud til utøvere under 
videregående utdanning med stor avstand fra Trondheim og som ønsker å delta i treningsfellesskapet i teamet. 

TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong skal konkurrere i juniorklassen 20-22 og 
senior, og som er ferdige med videregående skole. Tilbudet er oppdelt i to treningstilbud; «Basis» og «Utvidet». 
«Basis» er et grunntilbud bestående i hovedsak av fellesøkter uten personlig oppfølging, mens «Utvidet» er et tilbud 
for de som i praksis prioriterer skiskyting høyt nok til å kunne skape ønsket utvikling og måloppnåelse. «Utvidet» har 
begrenset med plasser og er gjenstand for opptakskrav.

Hvem kan være med i Trondheim Biathlon Team?
Hovedformålet til teamet er å gi et godt sportslig tilbud til utøvere som tilfredsstiller opptakskriteriene og som er 
hjemmehørende i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. I den utstrekning søkere fra utenfor kretsen tilfredsstiller 
opptakskravene og samtidig bidrar til en fornuftig sammensetning av treningsgruppen, samt at økonomi / ressurser 
tillater det, vil man ta opp utøvere også fra utenfor Sør-Trøndelag Skiskytterkrets basert på enkeltstående 
vurderinger. Landslagsutøvere som har tilhold i Trondheim er automatisk kvalifisert til opptak i teamet.



• TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong skal 
konkurrere i klassene K / M 20-22 og K / M senior, og som er ferdige med 
videregående skole.

• TBT20+ har et todelt tilbud; «Basis» og «Utvidet» 

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

• Det tas forbehold om endringer i innhold senere, men det som er beskrevet 
her er slik opplegget er tenkt gjennomført pr april 2020.
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Om tilbudet



Selv uten personlig treneroppfølging vil øktene i «Basis» være attraktive å delta på. 

Eksempel på økter er diverse tester, kombøkter med varierende intensitet og varierende grad av matching på 
skytebanen, styrkeøkter eller andre fysiske økter, eller skyteøkter. En trener på disse øktene er kalkulert ut fra 20 
utøvere i teamet. Ved flere utøvere vil trenerdekningen økes på de basisøktene hvor behovet er størst, alternativt vil 
antall økter kunne økes. En del av øktene vil kunne bli samlet på en eller flere helger. 

• Ca 50 fellesøkter i Trondheim, inkludert testløp. Øktene bemannes av en trener som har som hovedoppgave å 
sørge for best mulig tilrettelegging og gjennomføring. Det betyr at det ikke blir gitt personlig treneroppfølging på 
disse øktene. Det kan variere hvem som er trener fra gang til gang, men innholdet i basisøktene planlegges av 
samlet trenerteam.

• Tilgang til teamets testing av våpen/ammunisjon inngår i basistilbudet.

• Det tilbys ikke personlig trener som del av standard «Basis».  

• Basistilbudet inngår i totalpakken utvidet tilbud, slik at øktene i basistilbudet er for hele TBT 20+.

• Deltakelse i basistilbudet forutsetter at utøver satser skiskyting og er innstilt på å gi positive bidrag til 
treningsfellesskapet.

Egenandel for deltakelse kun i basistilbud er kr 6.000,-. Et eventuelt tilvalg av personlig trener* koster kr 5.000,- i 
tillegg, og vil være i form av 10 timer for støtte til treningsplanlegging, sparring osv

Ansvarlig trener: Ingrid Østhus. Planlegging av tilbudet vil skje i tett samarbeid med trenerne på «Utvidet».

«Basis» - grunntilbudet

* med forbehold om tilgang på personlige trenere



«Basis» utgjør en del av «Utvidet» tilbud. Utover dette bygges tilbudet opp med grupper på inntil 6 utøvere med en trener. 
Gruppas aktivitet finansieres gjennom egenandeler og tilskudd. Gruppa bestemmer selv, innenfor budsjettet sitt, hvordan 
aktivitet fordeles eksempelvis mellom samlingsdøgn, fellesøkter, individuelle økter og planlegging med trener. Rammene gir 
eksempelvis rom for et høyt antall samlingsdøgn eller et høyt antall enkelttimer for utøver med trener eller et høyt antall 
økter på tvers av treningsgruppene eller en kombinasjon av dette. Det er ingen hinder for at to eller tre grupper med sine 
trenere kan kjøre økter felles. Dette styres av trenerne og utøverne i fellesskap. På den måten kan komplementære 
ferdigheter både hos utøvere og trenere utnyttes godt.

Løpere som deltar på utvidet tilbud skal:
• ha sterk motivasjon for å utvikle seg som skiskytter
• i praksis prioritere skiskyting høyt nok til å kunne skape ønsket utvikling og måloppnåelse
• bidra til at treningsmiljøet blir sterkt og positivt

Kriteriene over vil i tillegg til dokumentert og antatt potensiale inngå i vurderingen for tilbud om plass på utvidet tilbud.
Tilgjengelighet på trenerressurser vil kunne sette begrensning på hvor mange utøvere som får plass på utvidet tilbud. Det er 
trenerne som vurderer søknader og innstiller inntaket. Inntaket diskuteres med representanter for Styringsgruppen før det 
er endelig. 

Egenandel for deltakelse på utvidet tilbud er kr 21.000,-. Dette inkluderer «Basis». Hvis gruppa planlegger med samlinger 
dekker utøver egne kostnader med disse. 

Trenerkollegiet består av Anders Myrland (97549214), Andreas Kvam (91844477) og Stig Strand (48038734). 
Disse skal da ha treneransvar for inntil 6 utøvere hver. Ta kontakt med trener hvis du har spørsmål til opplegget.

«Utvidet» - tilleggstilbudet



Styre og trenerteam

Trenere «Basis»

• NN

Teamstyre TBT20+

• Roar Wærnes

• Knut Sand

• Bjørn Johnsen

• Even Selnæs

Trenere «Utvidet»

• Anders Myrland

• Stig Strand

• Andreas Kvam



Fremdriftsplan TBT20+
• Søknad innen 20. april

– Det vil være mulig å tre inn/ut av teamet ca 20. september, med forholdsmessig reduksjon av egenandel. 

– Søker blir bedt om å oppgi kontaktpersoner (inkl e-post) i egen klubb i søknaden. Ha dette klart før du søker.

• Kontrakter og oppstart
– Utsendelse tidlig i mai

– Returneres ihht frist som oppgis når den sendes ut, signert av både utøver og klubb

• Oppstart tidlig i mai

NB! Søknad skjer elektronisk på: https://forms.gle/iEWGKvbKocM1BR1S9

Andre spørsmål: Even Selnæs, 900 25 300

https://forms.gle/iEWGKvbKocM1BR1S9

