
 
 
 
   

Velkommen til Skiskytter med MOT samling  
Buskerud skiskytterkrets inviterer alle 15 og 16 åringer i 
kretsen til Skiskytter med Mot samling på Lampeland 
14-16 August 2020. 
 
Dette er en samling for utøvere født i 2005 og 2006, jenter og gutter. Vi 
møtes på Lampeland Hotell fredag kl 17:30, første økt begynner kl 18:00. 

 

Trenere/Foreldre oppfordres til å stille 
Det er et ønske fra NSSF at alle klubber som har en eller flere deltagere 
stiller med en trener/foresatt på alle øktene under hele samlingen. 
Kretsen dekker oppholdet til 1 trener/foresatt fra hver klubb. Det er bare 
bra hvis det flere trenere/foresatte, men dette må da dekkes av den 
enkelte. Påmelding av trener/foresatt sendes til 
sverre.tjontveit@hotmail.no  
 

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) 

 
Meld fra dersom der er særskilte behov i forhold til mat. 
Måltider 
Fredag: kveldsmat 
Lørdag: frokost, lunsj (nistepakke) og middag  



 
 
 
   
Søndag: frokost og lunsj 
 

Påmelding:  
Frist for påmelding er 01. august 2020 

Påmelding og betaling via minidrett. 

Pris: kr 1200,- 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. 
 

Kontaktperson fra krets:  
Kontaktperson Buskerud skiskytterkrets: Sverre Tjøntveit, 93443693 
Trenere kretsen: Halvor Taalesen Tjøntveit og Marie Nørstebø 

Kontaktperson NSSF: Jens Schjerven 93262923 
NSSFs ressurspersoner: Halvor Jørstad og Harri Luchsinger 

Samlingsplan for Lampeland: 
Fredag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 
17:00 

Frammøte  
Lampeland Hotell 
Kretsen ønsker velkommen til samling og gir litt 
praktisk info.  

Kretsen  
 

Kl: 
18:00 

Økt: 
koordinasjon/basisferdigheter/bevegelighet 

Trenere 

19:30 Kveldsmat Kretsen 
20:00 Eat, move, sleep foredrag Jens 
Lørdag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 
08:00 

Frokost Kretsen 

Kl: 
09:00 

AntiDoping, Ren utøver 
Gjøres på egen mobil 

Jens 



 
 
 
   

Kl: 
09:30 

Intervall – løping 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
Kjøres enten som pyramideintervall, eller type 
6*3min med fokus på god innkjøring og utbytte av 
økta.  
(Harri velger intervall, forklarer litt rundt. Alle 
trenerne er med på gjennomføring) 

Trenere 
 

Kl: 11:30 Lunsj (nistepakke) Kretsen 
Kl: 
14:30 

Rulleski skøyting – teknikk. 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
 
Dele inn i 3 grupper, alle trenerne tar en teknikk 
hver (padling, dobbeldans og enkeldans) 

Trenere 

Kl: 
16:30 

Mellommåltid (Nistepakke) Kretsen 

Kl: 
17:30 

Basistrening liggende skyting 
(kretsen beskriver økta og holder denne) 

Trenere 

Kl: 
19:00 

Middag  Kretsen 

Kl: 
20:00 

Sosial aktivitet Kretsen 

Søndag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 
07:30 

Frokost Kretsen 

Kl: 
08:30 

Foredrag stående skyting 
Utøverne må huske å ta med våpen 

Trenere 

Kl: 
10:00 

Skytetest 30 – 10 
Skytes på 10 delt skive, 30 skudd ligg og 10 skudd 
stående. Det er ikke lov til å se i kikkert /skru 
underveis i testen. 
Basisskyting stående etter endt test.  
Hele økten varer ca 1time og 15 min 

Trenere 

Kl: 11:30 Lunsj Kretsen 
Kl: 
13:00 

Langtur løp 1t og 45 min Trenere 

Kl: 
15:00 

Dusj og hjemreise 
 

 

 

 

 


