
 
 
 
   

Velkommen til Skiskytter med MOT samling  
Oslo og Akershus skiskytterkrets inviterer alle 15 og 16 åringer i kretsen 
til Skiskytter med Mot samling på Sjusjøen 28-30 August 2020. 
Dette er en samling for utøvere født i 2005 og 2006, jenter og gutter.  
Vi har booket begge lodgene på Natrudstilen med tilsammen 77 senger, 
det ligger rett ved skiskytter- og rulleskianlegget på Natrudstilen.  
Det er et ønske fra NSSF at hver klubb stiller med 1-2 trenere, avhengig 
av hvor mange utøvere fra den enkelte klubb som stiller. 
Vi trenger i tillegg noen trenere til, da gjerne tidligere utøvere som er 
trenere. Har dere noen som vil være med så er det flott, ta kontakt med 
meg.  
Selve påmeldingen ligger nå i eq-timing, der melder dere på utøverne, 
men jeg trenger å vite hvem som blir med som trenere fra klubbene. 
Det kan sendes meg i epost: annelise.flaa@gmail.com  

Link til Lodgene her: http://sjusjoen.no/en-gb/Sjusjoen-Lodge-en-GB   
Vi vil organisere felles middag på Natrudstilen kafe på fredag og lørdag 
kveld.  
Den enkelte må ta med tørrmat til frokost/lunch alle dager. Klarer vi å 
fylle opp alle sengene så blir kostnaden for hele helgen inklusive 
middager ca 1500 kr per pers.  

 
Vi møtes på Sjusjøene ved Lodgene fredag  fra kl.17:00.  Første økt 
begynner kl.18:00  

Utstyrsliste: 

• Våpen + armreim 
• Skudd (ca. 300) 
• Joggesko 
• Rulleskiutstyr skøyting (sko, ski, staver, ekstra pigger og hjelm) 
• Drikkebelte 



 
 
 
   

• Treningsklær til program (lurt med ekstra overtrekk i tilfelle 
nedbør) 

• Hansker, lue buff 

 

Meld fra dersom der er særskilte behov i forhold til mat. 
Måltider 
Fredag: kveldsmat/middag 

Lørdag: middag (frokost og lunsj har hver utøver med) 
Søndag: frokost og lunsj (utøver har med selv) 

 
Påmelding:  
Frist for påmelding er: 1.august 2020 
Påmelding er bindende, ved forfall pga sykdom må ev reiseforsikring tre i 
kraft. 
Utøvere som skal være med på samlingen, må bo på lodgene. 

Pris: kr.1500 pr person 

 
Det blir tatt bilder under samlingen som blir lagt ut på 
skiskytterforbundet sine kanaler (hjemmeside, facebook, instagram). 
Dersom det er noen som ikke ønsker å bli tatt blide av, ber vi om 
tilbakemelding. 

 

NB! Utøvere og støtteapparat skal ikke møte opp på samling 
hvis: 

• De har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 
• De er i karantene eller isolasjon 

 



 
 
 
   
Kontaktperson fra krets:  
Kontaktperson Oslo og Akershus skiskytterkrets: Annelise Flaa 
(97684666) 

Trenere kretsen: kommer 

Kontaktperson NSSF: Ida Bruem Reistad 91338661 
NSSFs ressurspersoner: Henrik L’Abée-Lund, Steffen Solhaug Sæther og 
Marie Nørstebø. 
Samlingsplan for Sjusjøen :  

Fredag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 17:00 Frammøte  

Sjusjøen Lodge 
Kretsen ønsker velkommen til samling 
og gir litt praktisk info.  

Kretsen  
 

Kl: 18:00 Økt: 
koordinasjon/styrke/bevegelighet 

 

19:30 Kveldsmat Kretsen 
20:00 MOT foredrag og utdeling av prisen 

Skiskytter med MOT 
MOT og NSSF 

Lørdag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 07:30 Frokost Kretsen 
Kl: 
08:30 

Foredrag stående skyting 
Ta med våpen 

NSSF 

Kl: 09:45 Gruppe 1         Teknikk rulleski – 
skøyting 
Gruppe 2         Teknikk rulleski – 
skøyting 
 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min  
----------------------------------------------
--------- 
Gruppe 3         Intervall – løping 
Gruppe 4         Intervall – løping 
 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Utføres som 6*3min med fokus på god 
innkjøring og utbytte av økta.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 
----------------------------------------------
--------- 
Gruppe 5      Skytetest 30-10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   

Gruppe 6      Skytetest 30-10 
 
Økta varer ca 1 time og 15 min 
Etter skytetesten gjennomføres stående 
basis skyting.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 

Kl: 11:30 Lunsj Kretsen 
Kl: 12:45 Foredrag Eat move sleep 

Frukt under foredrag 
Ida 

Kl: 14:30 Gruppe 1         Skytetest 30-10 
Gruppe 2         Skytetest 30-10 
 
Økta varer ca 1 time og 15 min 
Etter skytetesten gjennomføres stående 
basis skyting.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 
----------------------------------------------
--------- 
Gruppe 3         Teknikk rulleski – 
skøyting 
Gruppe 4         Teknikk rulleski – 
skøyting 
 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 
----------------------------------------------
--------- 
Gruppe 5      Intervall – løping 
Gruppe 6      Intervall – løping 
 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Utføres som 6*3min med fokus på god 
innkjøring og utbytte av økta.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 

 
 
 
 
 
 
 

Kl: 16:30 Mellommåltid Kretsen 
Kl: 17:30 Gruppe 1,2 og 3 Basistrening 

liggende skyting 
Gruppe 4,5 og 6 Anti doping 

 

Kl: 19:00 Middag  Kretsen 
Kl: 
20:00 

Sosial aktivitet Krets 

Søndag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 07:30 Frokost Kretsen 
Kl: 
08:30 

Gruppe 1, 2 og 3 Anti doping 
Gruppe 4, 5 og 6 Basisskyting 
liggende 

 



 
 
 
   

Kl: 09:45 Gruppe 1         Teknikk rulleski – 
skøyting 
Gruppe 2         Teknikk rulleski – 
skøyting 
 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min  
----------------------------------------------
--------- 
Gruppe 3         Intervall – løping 
Gruppe 4         Intervall – løping 
 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Utføres som 6*3min med fokus på god 
innkjøring og utbytte av økta.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 
----------------------------------------------
--------- 
Gruppe 5      Skytetest 30-10 
Gruppe 6      Skytetest 30-10 
 
Økta varer ca 1 time og 15 min 
Etter skytetesten gjennomføres stående 
basis skyting.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 

 

Kl: 11:30 Lunsj Kretsen 
Kl: 13:00 Langtur løp 1t og 45 min  
Kl: 15:00 Dusj og hjemreise 

 
Krets 

 

 

 


