
 
 
 
   

Velkommen til Skiskytter med MOT samling  
Region Innlandet inviterer alle 15 og 16 åringer i 
regionen til Skiskytter med Mot samling på 
Birkebeineren skistadion 4-6 September 2020. 
 
Dette er en samling for utøvere født i 2005 og 2006, jenter og gutter. Vi 
møtes på Birkebeineren Skiskytterstadion 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. 

 



 
 
 
   
Utstyrsliste: 

• Våpen + armreim 
• Skudd (ca. 300) 
• Joggesko 
• Laken, trekk til dyne og hodepute + håndkle 
• Rulleskiutstyr skøyting (sko, ski, staver, ekstra pigger og hjelm) 
• Drikkebelte 
• Treningsklær til program (lurt med ekstra overtrekk i tilfelle 

nedbør) 
• Hansker, lue buff 
• Ekstra håndkle til å ha på skytematta   

 

Meld fra dersom der er særskilte behov i forhold til mat. 

Måltider 

Fredag: kveldsmat 

Lørdag: frokost, lunsj, middag og kveldsmat 

Søndag: frokost og lunsj 

 

Påmelding:  

Frist for påmelding er 28 august 

Påmelding og betaling via: EQ-Timing, https://www.eqtiming.no/  

 

Pris: kr 1500 pr person 

 

 

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 

 

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 Region Innlandet: Syver Berg-Domås  

Trenere kretsen: Syver Berg-Domås og Steffen Solhaug Sæther 

Kontaktperson NSSF: Steffen Solhaug Sæther 

NSSFs ressurspersoner: Ole Andreas Flotten og Håvard Bogetveit  

Samlingsplan for Lillehammer: 
Fredag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 17:00 Frammøte  

Birkebeineren Skiskytterstadion, bak 
publikumshaugen. 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  

Lørdag Aktivitet Ansvarlige 
Kl: 
08:00 

Frokost Kretsen 

Kl: 
09:00 

AntiDoping, Ren utøver 
Gjøres på egen mobil 

 

Kl: 
09:30 

Gruppe 1: 
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.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 
Gruppe 2:  
Rulleski skøyting – teknikk. 
Økta varer ca 1 time og 30 min 

Kl: 11:30 Lunsj Kretsen 
Kl: 13:00 Foredrag Eat move sleep  
Kl: 14:30 Gruppe 1: 

Rulleski skøyting – teknikk. 
Økta varer ca 1 time og 30 min 
 
Gruppe 2:  
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.  
Refleksjon etter endt økt. ca 10 min 

 

Kl: 16:30 Mellommåltid Kretsen 
Kl: 17:30 Basistrening liggende skyting  
Kl: 19:00 Middag  Kretsen 
Kl: 
20:00 

Sosial aktivitet Krets 

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

Foredrag stående skyting 
Utøverne må huske å ta med våpen 

NSSF 

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 økte varer ca 1time og 15 min 

 

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

 

 

 


