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Hilsen fra sportslig leder
Boka du nå si er med foran deg er Konnerud IL – Ski mellom to permer. Den tar for seg
strategi, loso , planverk, forventninger, informasjon og retningslinjer som gjelder i klubben.
Det er mange veier l Rom. Slik er det også når man skal drive ei skigruppe. Vi er ydmyke for
at det nnes ere måter å drive ei skigruppe på, men har i denne boka beskrevet det vi
omtaler som Konnerudmåten. Det er vårt utgangspunkt og grunnlag i alt arbeid vi gjør med
våre unge skiløpere.
Klubbhåndboka er i hovedsak ment som et verktøy for klubbens ledere og trenere. Målet er å
tydeliggjøre hvilke føringer som ligger for alle som l enhver d har roller i skigruppa på
Konnerud. I llegg l de e vil deler av håndboka også være interessant for løperne, foreldre,
samarbeidsklubber og andre spesielt interesserte.
I prosessen med å samle Konnerud IL – Ski mellom to permer re es en spesiell takk l
skistyret ved Ståle Kihle, Geir Amundsen, Eva-Lill Amundsen, Håkon Stensland, Bjørn Thomas
Stenersen, Per Løchen-Westerlund og leder Torstein Myklebostad som har bidra i prosessen
med denne boka. Videre takkes Emil Oliver Andersen, Phillihp Bjerke, Henrik Helmersmo, Lars
Kihle, Vivian Moen, Mar ne Munthe-Kaas, Rune Kollerud, Kris an Kullerud og Marius
Jacobsen som alle har bidra spesi kt med ulike innspill i arbeidet med boka. Takk også l
Eirik Fossen som har vært en vik g bidragsyter i u ormingen av selve boka.
Nå handler det om å omse e håndboka i praksis i hverdagen. Det er i hverdagen slaget står.
Det er der gode skiløpere og gode skiopplevelser skapes.

Sportslig hilsen Lage So enlund, Sportslig Leder
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Klubbstrategi
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Visjon:
Være Norges beste skiklubb
Misjon:
Skape gode og glade
skiløpere
Overordnet målse ng:
Vi skal være den klubben
som rekru erer est barn
inn i skisporten og sam dig
ta medaljer i NM-stafe er
med egenproduserte løpere
Verdier:
Tilhørighet
Inkludering
Mestring
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Strategiske prioriteringer 2022-2027
Sport
Vi skal etablere klubbhåndboka som et styringsverktøy som hele
skigruppa forholder seg l
Vi skal styre mot dobling antall ak ve skiløpere i skigruppa
Vi skal være best på trening og prestasjonskultur
Vi skal ha et kra ig og solid Team Konnerud
Arrangement
Vi vil arrangere NM på ski i 2027
Vi skal styre mot 1000 deltagere i Onsdagsrennet
Vi skal videreutvikle Konnerudrennet som Østlandets foretrukne
førjulsrenn, med målse ng om 1000 deltakere begge dager
Arrangementer skal fortse e å være skigruppas vik gste inntektskilde
Økonomi
Vi skal ha en bærekra ig økonomi som tåler snøfa ge vintere
Vi skal utvikle en salgsmodell på sponsorsiden som gir langsik ghet og
stabile inntekter over d
Anlegg
Vi skal være distriktets foretrukne skianlegg
Vi skal gjøre klubbhuset og området rundt klubbhuset l hjertet i
skianlegget
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Skigruppa som en del av KIL

Hovedstyret

Administrasjon

Aktiviteten i Konnerud IL

Fotballgruppa

Håndballgruppa

Sykkelgruppa

O-gruppa

Skigruppa

Skistyret
Sportslig leder
Trenere

8

Bandygruppa

IFO

Bydelsarbeid

Allidrett

Utviklingss gen

Senior

Toppidrett

Junior

Opptrapping til toppidrettsliv og
naturlig utfasing

13-16 år

Ferdighetstuvikling
og identitetsbygging

9 - 12 år

Ferdighetstuvikling
og identitetsbygging

8-årsgruppa

Onsdagsrenn, skileik, skiskole,
allidrett
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Innfasing

Rekruttering

Samarbeidsmodell

Senior

Landslag
Rekruttlandslag
Regionslag
Privatlag
Juniorlandslag

Junior
VGS

13-16 år

Samarbeidsklubber i Drammen

9 - 12 år

8-årsgruppa

Onsdagsrenn, skileik, skiskole,
allidrett
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Januar-Februar
Onsdagsrenn
- Rekruttere aktivt fra barnehager og
skoler.
- Gjøre arrangementet enda kulere .
- Satse på Onsdagsrennet for 8-12
åringer. Lære å gå skirenn.
Skidag
- Invitere 5-åringene i barnehagene på
skidag på stadion. Dele ut KIL-bu eller
KIL-drikke aske.
- Koble oss på hovedlaget som allerede
arrangerer skidager for barneskolene.
- Avtale med IFO at vi kommer inn og
kjører skiøkter på IFO.

med hele skigruppa en
ettermiddag i september.

-

Første fellestrening for hele
skigruppa tirsdag etter høstferien.

Rekrutteringshjulet i

Mars-April
Allidrett
- 6 økter der 60-100 1.klassinger
besøker oss hver gang. Gjøre dette til
en enestående opplevelse. Satse
spesielt på å “overbevise” foreldrene.
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Klubbhelg
- Avslutte sesongen med klubbhelg.
Satse stort på at hele 8-årsgruppa,
og hele 9-12 årsgruppa blir med her.
Bruke de eldste som forbilder.
Arrangere klubbmesterskap.

Allidrettsplakaten i Konnerud IL

1. En allidrettstrener aktiviserer

Visjon for allidretten:
“Konnerud IL ønsker å kunne
tilby en inkluderende allidrett,
der barn nner tilhørighet og
opplever mestring”
Hårete mål for barneidretten
“At alle barn i bydelens
barnehagebarn deltar på
allidrett”

-

Bruker lite tid på beskjeder og mye tid på bevegelse

2. En allidrettstrener motiverer

-

Gir masse ros
Tar barna på fersken når de får til noe. Forsterker
mestringsopplevelser

3. En allidrettstrener individualiserer

-

Kan navnet på alle barna og bruker navnene aktivt på
trening

-

Legger merke til når noen synes ting er lett eller
vanskelig, og prøver å tilpasse utfordringene til hvert
enkelt barn
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Har stor aktivitet og unngår pauser

Barneidrettsplakaten i Konnerud IL

Visjon for barneidretten
“Konnerud IL ønsker å kunne
tilby en inkluderende
barneidrett der barn nner
tilhørighet og opplever
mestring”
Hårete mål for barneidretten
“At alle barn i bydelen er
aktive i idrettslaget når de
avslutter barneskolen”

Som barneskoleelev i Konnerud IL har du krav på:
1.

At treneren din ser deg, kan navnet ditt
og snakker med deg hver trening

6.

At det di erensieres på treningsøkter,
så du får utfordringer tilpasset ditt nivå

2.

At du får en allsidig tilnærming til din
særidrett/særidretter

7.

At du får tilhøre samme treningsgruppe
som klassevenninna/-kameraten din

3.

At det tilrettelegges for at du kan drive
med ere særidretter

8.

At du får muligheten til å trene like mye
som klassevenninna/-kameraten din

4.

At trenerne i de ulike særidrettene du
deltar i snakker sammen

9.

At særidretten din ikke selekterer,
topper eller spisser lag/miljøer

5.

At særidretten din tilbyr basistrening
som et ukentlig innslag i aktiviteten

10. At du får muligheten til å være med å
bestemme hvordan ditt lag/miljø skal
fungere
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Ungdomsidrettplakaten i Konnerud IL

Visjon for ungdomsidretten
“Konnerud IL ønsker å kunne
tilby en inkluderende
ungdomsidrett der
ungdommene nner
tilhørighet og opplever
mestring”
Hårete mål for
ungdomsidretten
“At 80% av bydelens 10.
klassinger deltar i organisert
idrett når de avslutter
ungdomskolen”

Som ungdomskoleelev i Konnerud IL har du krav på:
1.

At du har trenere som gjør det lett for
deg å kombinere ere idretter

6.

At det di erensieres på treningsøkter,
så du får utfordringer tilpasset ditt nivå

2.

At du har trenere som gir deg
tilbakemeldinger på det du gjør på
trening

7.

At du blir tatt på alvor uansett ambisjon
med idretten din

8.

At du får muligheten til å trene like mye
som klassevenninna/-kameraten din

9.

At du få trene med andre som vil det
samme som deg

3.
4.
5.

At du som har lyst til å bli god i idretten
din skal få hjelp til det
At trenerne i de ulike særidrettene du
deltar i snakker sammen
At særidretten din tilbyr basistrening
som et ukentlig innslag i aktiviteten
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10. At du får muligheten til å være med å
bestemme hvordan ditt lag/miljø skal
fungere

Sportsplan
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Grunnleggende loso
«Vi trur det er vik g å bry seg om folka»
Konnerud IL - Ski bygger på en verdibasert lnærming l
idre slig utvikling. Vi er oppta av at utvikling av gode folk
går hånd i hånd med utvikling av gode og glade skiløpere. Vi
tror at vi gjennom godt kultur-, verdi- og holdningsarbeid vil
skape et solid grunnlag for utvikling av skiferdigheter.
Langrennsløperen

Vi tror det først og fremst handler om å se Lars. Dere er må
Lars u ordres som idre sutøver. Videre må Lars u ordres
som skiløper.

Idrettsutøveren

I Konnerud IL - Ski er vi oppta av at all utvikling og
prestasjon peker lbake på personen som utvikler seg og
presterer. Enten prestasjoner er gode eller dårlige, vil man
o e kunne nne svarene i hvordan personen har det. Ved å
se e personen i sentrum og ta individet på alvor tror vi at vi
har bedre utgangspunkt for å jobbe systema sk og e ek vt
også med ferdighetsutvikling.

Lars

ti

ti

ff

tt

tf

ti

ti

tt

tt

tt

fi

ti

ti

fi

fi

tf

tt

tt

ft

16

Utviklings loso
«Vi hjelper løperne l å håndtere sin egen utvikling»
I arbeidet med å utvikle skiløpere jobber vi som forklart med
en helhetlig lnærming l ferdighetsutvikling.
Utviklings loso sier noe om hva vi tror gjør mennesker best
mulig rusta l å utvikle seg sjøl videre. Uavhengig av hvilket
område man søker utvikling på vil evnen l å utvikle seg kreve
et se med egenskaper. Disse egenskapene er vi oppta av at
skiløpere på Konnerud skal legne seg og så utvikle videre.
Vi de nerer vår utviklings loso ut fra tre grunnpilarer.
Inspirert av skoleverket har vi laget læreplaner innenfor hver
enkelt grunnpilar som beskriver hva løperne bør lære seg på
ulike trinn i utviklingsløpet. Disse tre grunnpilarene utgjør vår
utviklings loso . Det er gjennom de e vi tror vi kan gi løperne
den bagasjen de har behov for når målet seinere blir å utvikle
seg selv videre. Pilarene er lagspiller, utviklingsjeger og
vinnerskalle. Disse pilarene danner fundamentet i vår fagplan
for utvikling av idre smentalitet.
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Lagspiller
Pilaren lagspiller handler om å legge l re e for at løperne
utvikler evnen l læring i fellesskap. Vi snakker her om å
utvikle løpere som blir posi ve og engasjerte bidragsytere
inn i si treningsfellesskap.
Utviklingsjeger
Pilaren utviklingsjeger handler om å legge l re e for at
løperne utvikler eierskap l egen utvikling, tar ansvar i egen
utvikling og legner seg evnen l å arbeide bevisst og
selvstendig i eget utviklingsarbeid. Det handler her om å
skape nysgjerrighet, ærgjerrighet, evne l målse ng og
selvevaluering, samt selvregulering. Det handler om å lære
utøverne mestringsorientering, søke u ordringer, samt takle
motgang, medgang, stress og press.
Vinnerskalle
Pilaren vinnerskalle handler om å legge l re e for at
løperne lærer seg å elske konkurransesituasjonen. Det
handler om å utvikle løpere som gleder seg l å gå skirenn,
som tør å slippe seg løs i konkurranser, som evner å få ut
potensiale si i konkurranser, samt evner å lpasse egne
ferdigheter l det hvert enkelt skirenn krever for at man skal
gjøre en god prestasjon.

tti

tt

tt

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tf

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tt

18

Trener loso handler om valg av grunnprinsipper i
trenergjerninga for å kunne påvirke utøverne på en
hensiktsmessig måte. I Konnerud IL skal det være rom for at
trenere har ulike innganger i trenerrollen. Likevel er det noen
grunnleggende prinsipper som skal være gjeldende for
Konnerudtrenere.
I Konnerud IL ønsker vi trenere med en verdibasert lnærming
l trenerrollen. Det vil si trenere som står for klubbens verdier,
lø er miljø og holdningsarbeid høyt, og er oppta av å skape
sterk treningskultur.
Vi tror på at den gode Konnerudtreneren ser enkel ndividet og
skaper mo vasjon gjennom å involvere løperne i deres egen
utviklingsprosess. Vi ønsker trenere som skaper
mestringsorientert læringsmiljø der det er rom for prøving og
feiling.
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Trener loso
«Vi vil utvikle Konnerudtrenere»

Trenings loso
«Vi trur på trening»
Trenings loso handler om hva vi trur er vik g å
prioritere for å skape gode og glade skiløpere. Det
sier noe om lnærmingen vi som klubb har l
treningsarbeidet. Vi er oppta av at
Konnerudløpere skal bygge seg opp l å tåle mye og
god trening. Vi er derfor svært oppta av høyt
ak vitetsnivå og stor variasjon i bevegelsesformer i
barn og ungdomsidre en. Vi har stort fokus på to
nøkkelferdigheter som er gjennomgående i all
treningsplanlegging. Det er motor og balanse. Vårt
overordna mål er å utvikle skiløpere som orker mye
og sam dig klarer å stå godt på skia si. Hvordan vi
utvikler disse to nøkkelferdighetene kommer fram i
læreplanverket videre i klubbhåndboka.
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Standard for trening
Klubben har en standard for hvordan
gjennomføre trening, og treneren skal sørge for
at inngang, gjennomføring og utgang er i tråd
med dette. Praktiske tilpasninger i hverdagen
gjøres av hver enkelt trener.

Inngang til trening

Gjennomføring

1) Trenere møter forberedt med et mål for økta.
2) Trenere sørger for at utstyr og hjelpemidler
man skal beny e er organisert før økta starter,
eventuelt bruker medtrenere l å rigge neste
ak vitet mens trener selv starter
oppvarmingsak viteten.
3) Trenere starter all d alle økter med ei felles
samling, på et fast sted, der man går gjennom
økta og skaper mo vasjon og forventning l
det som skal skje.

1) Trenere ser, roser og bruker navn på alle i
treningsgruppa i løpet av økta.
2) Trenere unngår kø og s lleståing. Vi driver en
utholdenhetsidre i kuldegrader. Vi må bevege
oss!
3) Trenere sørger for å avslu e alle økter på en
måte som gjør at det er glede og la er ved
treningas slu .
4) Trenere samler all d gruppa og korker økta. Hva
var gøy? Hva gjorde de bra? Hva har de lært?
Roser gjerne posi v adferd hos enkel ndivider i
plenum. Ønsker god kveld og takker for i dag!
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Utgang og etterarbeid
1) Trenerteam tar en kjapp fot i bakken og
evaluerer dagens gjennomføring.
2) Utstyr legges lbake i bua utafor klubbhuset.

«Vi hjelper hverandre dit ingen av oss hadde kommet aleine»
Konnerudløpere er nysgjerrige på kunnskap og bevisste på hva de driver med. De har lyst til
å lære, prøver, feiler og lærer av forsøkene sine. Konnerudløperne er rause. De roser, ser og
bryr seg om folk rundt seg. I Konnerud IL er det rom for ulikhet og alle Konnerudløpere har
respekt og forståelse for at andre tenker annerledes enn seg selv. Konnerudløpere
kjennetegnes av godt humør. De smiler, eiper og ler. Konnerudløpere gir av seg sjøl, tar
initiativ, gir hverandre tips, feedback og bidrar i diskusjoner.
Gode fellesskap er det godt å være en del av. I vårt fellesskap ønsker vi å jobbe for å skape
gode og glade skiløpere. For å bli en god skiløper kreves mye trening, men mye trening
aleine vil aldri være nok. Enkelt sagt kan man si at vi må trene mye, trene rett og trene godt.
Trenerne i skigruppa skal hjelpe utøverne med å trene rett og godt.
For å sikre at man trener rett og godt merker vi oss ordene treningsramme og
treningskvalitet. Treningsramme sier noe om hva utøvere gjør utenom trening for å øke
sjansen for at de klarer å trene mye, rett og godt. Treningskvalitet sier noe om hvor godt de
trener når de er på treningsøkta.
Figuren på neste side er laget for å vise hva utøverne kan ta tak i for å bedre treningsramme
og treningskvalitet. For å lage en god treningsramme rundt treninga kan utøverne ta tak i de
re sidene av bilderamma i guren. Utøverne skal lære om søvn, næring, væske, lære gode
rutiner for næringsinntak og skift etter trening, lære å evaluere seg selv på en god måte, lære
å bruke treningsdagbok som verktøy for seg selv, samt lære om begrepet kvalitetstid og
viktigheten av å hvile hodet fra skjerm. For å skape god treningskvalitet i treningsarbeidet
skal vi jobbe med ordene inne i de olympiske ringene. Målet er at disse ordene blir en aktiv
del av utøveren. Vi jobber mot å skape bevisste, nysgjerrige, ærlige og målretta utøvere som
evner å gjennomføre det lille ekstra i treningshverdagen. Vi tror at utøvere som er sterke på
dette trener med høyere treningskvalitet enn andre. De lærer raskere. Man blir raskere bedre.
Arbeid med treningsramme og treningskvalitet skal være en like naturlig del av
utviklingsarbeidet i skigruppa som arbeid med kondisjon, teknikk, styrke og hurtighet.

fl
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Kjennetegn på Konnerudløperen

Olympisk kvalitet med gullramme
Søvn og næring

Bevissthet

Ærlighet

Nysgjerrighet
Open window
Spise, drikke
Skifte
Roe ned

Evalueringsskjema/
Treningsdagbok

Målrettahet

Det lille ekstra

Kvalitetstid - uten sosiale medier, mail og telefon
Aleine, eller med venner

23

For å sikre god utvikling for hver enkelt systematiserer vi utviklingsprosessen. Målet er at
løpere på tvers av kull og årganger skal oppleve en lik ramme rundt seg når man er del av
Konnerud IL – Ski.
Treningsåret starter med at alle skiløpere over 11 år gjennomfører en oppstartsamtale med
trener der trener og utøver skaper en relasjon, avklarer ambisjonsnivå og blir enige om
hvordan oppfølging videre skal foregå. I løpet av året styrer hver enkelt hovedtrener
hyppigheten på utøversamtaler, men det er ønskelig at alle over 11 år i Konnerud IL – Ski
får prate individuelt i en utøversamtale med treneren sin minst en gang utenom
oppstartsamtale.
Første uka i mai gjennomføres inspirasjonsuke for alle løpere over 13 år. I løpet av denne
uka får løperne møte forbilder, tilgang på ny kunnskap og inspirasjon fra dyktige personer
på ulike felt. Inspirasjonsuka styres opp av sportslig leder.
I løpet av året gjennomfører alle over 11 år konkurransetrening/testløp, helst på samkjørte
datoer. Målet med disse øktene er å øve på gjennomføring av konkurranser. For de eldre
utøverne har også disse øktene en verdi i form av kontroll av framgang i treningsarbeidet.
Alle løpere over 11 år i Konnerud IL – Ski bør ha sett seg selv på lm i løpet av en sesong.
Løperne bør ha fått se seg selv i begge stilarter, gjerne lma av trener som mens han/hun
lmer kommer med noen tydelige klare fundamentale tekniske råd. Her ønsker vi ikke pirk
på detaljer, men fokus på fundamentale oppgaver i grunnteknikken. Video kan for de eldre
utøverne brukes hyppig, men gjennomgående er fokus på grunnteknikk og
bevisstgjørende, positivt forsterkende tilbakemeldinger å foretrekke.
De ulike gruppene i skigruppa har sesongstart på litt ulike tider i året. Likt er det uansett at
alle grupper skal gjennomføre en standard sesonginnledning ved oppstart. På neste side
kan du lese klubbens standard for sesonginnledning.

fi
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Utviklingssystem
«Et godt system sikrer utvikling»

I løpet av alle gruppers sesonginnledning (første 14
dager) skal følgende være gjennomført:
1) Foreldremøte med presentasjon av trenere,
oppmenn og sesongens opplegg
2) En treningsøkt/treningsdag/samling med sosialt
og lagbyggende fokus
3) En happening (Kick o i september/oktober for
8-12 og Inspirasjonsuka i mai for 13 l senior)
4) Kommunikasjonskanal mellom trenerteam og
foreldregruppe/utøvergruppe skal være etablert
og ta i bruk.
5) Utøvermøte der trenere og utøvere sammen
kommer fram l noen regler/forventninger/mål
man har l hverandre og sammen i
treningsgruppa. Utøverne får her selv være med
å utarbeide de e.

Hva er Kick o ?
Kick o er første fellessamling på høsten der hele
skigruppa samles l ei sosial økt der fadderne
(juniorer og seniorer) bistår trenerne i de yngre
gruppene med å lede morsomme økter. Hensikt:
At de yngre skal bli kjent med de eldre og at de
eldre skal utvikle egen bevissthet rundt
rollemodellens kra . Sportslig leder styrer opp Kick
o .
Hva er Inspirasjonsuka?
Inspirasjonsuka er oppstartsuka i mai der ulike
foredragsholdere, eksperter og dyk ge utøvere/
trenere hentes inn for å dele av sin kunnskap l
glede for trenere og utøvere i 13 år l senior. For
de eldre juniorene og seniorene er de e
omfa ende opplegg med påfyll hver dag, mens
det for de yngre juniorene og 13-16 åringene er en
l tre happeninger som organiseres. Sportslig leder
styrer opp Inspirasjonsuka.
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Sesonginnledning

Utviklingstrekk og læreplaner

26

Læreplan og utviklingstrekk

Nøkkelferdigheter
Motor - I skigruppa i Konnerud IL prioriterer vi
den fysiologiske egenskapen kondisjon høyt. Vi
kaller det motor. For å utvikle glede ved å gå
skirenn må utøvere mestre. Det er umulig å
mestre skirenn uten motor. Vi tror derfor utvikling
av motor er positivt for både graden av
mestringsopplevelser man vil få med god
skigåing og i utvikling av gode prestasjoner på
ski. Det at vi prioriterer motor høyt betyr at vi
skal ha høyt aktivitetsnivå gjennom ukene våre,
mest mulig høy puls på fellestrening, og fokus
på å lære utøverne i skigruppa hvordan man kan
trene kondisjonstrening på egenhånd.
Balanse - I skigruppa i Konnerud IL prioriterer vi
den koordinative egenskapen balanse høyt.
Evnen til å stå stødig på ei ski er avgjørende for
å lykkes med å utvikle god skiteknikk. Vi har
derfor spesielt stort fokus på denne egenskapen
i treningsarbeidet i alle våre aldersgrupper.
Mentalitet - I skigruppa i Konnerud IL prioriterer
vi arbeid med utvikling av sunn, sterk og
fordelaktig idrettsmentalitet høyt. Vi tror at
ungdom generelt og skiløpere spesielt vil dra
stor nytte av et sterkt fokus på det mentale
aspektet av idrettslivet. Vi har derfor en egen
læreplan for mentalitet som sier noe om hva vi
skal fokusere på i de ulike aldersgruppene.
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Læreplan for idrettsmentalitet
Læreplanen for idrettsmentalitet i Konnerud IL Ski tar
utgangspunkt i en spiraltankegang. Dette betyr at
temaene vil gå igjen og igjen hvert år, men jo lenger man
kommer i utviklingsløpet, jo mer nyansert blir forståelsen
av temaene.

Lagspiller
«Skape bra folk»

Utviklingsjeger
«Skape sultne ulver på jakt etter utvikling»

Vinnerskalle
«Skape vinnere»

Læreplanen for lagspiller tar sikte på å
utvikle solide og trygge mennesker i et miljø
preget av tillit og trivsel

Læreplanen for utviklingsjeger tar sikte på å
utvikle motiverte og tilpasningsdyktige
utøvere med eierskap til egen utvikling

Læreplan for vinnerskalle tar sikte på å
utvikle utøvere som elsker, griper og tar
kontroll i konkurransesituasjon

Temaer:
Konnerud-løper

Temaer:
Treningsramme og treningskvalitet

Temaer:
Din vinnerskalle

Personlige egenskaper

Oppgaveorientering og vekstinnstilling

Oppmerksomhetsstyring

Raushet

Lagarbeid

Konkurranseforberedelser

Initiativ

Effektiv læring/selvregulering

Konstruktiv evaluering

Humør

Mestre motgang, medgang, forandringer og
press

Positiv tenkning
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Lagspiller

Personlige egenskaper

Konnerudløper

8-12 år
- Bli bevisst på at alle har sine egne unike styrker
som person
- Lære seg å sette pris på og forsterke andre
utøveres sterke sider

Bli kjent med hva som kjennetegner en
Konnerudløper, og deretter utvikle seg til å bli en.
Dette handler om å lære utøverne innholdet i side
18 og 22 i klubbhåndboka.
Trener for hver gruppe har ansvar for å tilpasse
dette til sitt alderstrinn og utfordre sin gruppe på en
fornuftig måte i arbeidet med å utvikle
Konnerudløperen.

13 - 16 år
- Utvikle bevissthet omkring egne personlige
egenskaper
• Hvilke sterke egenskaper har jeg
• Hvordan oppfattes jeg
• Hvordan påvirker jeg andre
- Utvikle bevissthet omkring hvordan man
påvirker treningsgruppa ved hjelp av sine egne
sterke personlige egenskaper
Junior og senior
- Videreutvikle selvbevissthet
• Hva står jeg for
• Hva er viktig for meg
• Hvordan kan jeg påvirke andre personer på
en god måte med mine egenskaper
- Være bevisst på sterke sider hos andre utøvere i
egen og yngre treningsgrupper, og forsterke
disse gjennom oppmerksomhet og positive
kommentarer
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«Skape bra folk»

Initiativ
8-12 år
- Bli kjent med hva initiativ betyr
- Lære seg å vise inititativ på trening
13-16 år
- Forstå konkret hvordan man kan vise positivt
engasjement og pågangsmot
- Forstå hvordan initiativrike utøvere skaper et
godt treningsmiljø
- Forstå hvordan et miljø/en gruppe med
initiativrike utøvere gjør alle bedre
Junior og senior
- Bidra til å skape et treningsmiljø som
kjennetegnes av initiativ
- Vise engasjement og pågangsmot på tvers av
treningsgrupper, og vise yngre utøvere at initiativ
skaper utvikling og kraft
- Stille krav til, og opptre med, initiativ i møte med
yngre utøvere i treningsgruppa eller i skigruppa
- Utvikle evnen til å være førstefølger til andres
initiativer

Humør
8-12 år
- Bli kjent med hva godt humør betyr, og hvordan
det kan vises konkret
- Lære seg hvordan godt humør smitter i en
treningsgruppe
13-16 år
- Forstå hvordan godt humør smitter, og hvilke
ringvirkninger det kan ha i en treningsgruppe
- Forstå hvordan godt humør skaper et godt
treningsmiljø
- Forstå hvordan en treningsgruppe med et godt
og smittende humør gjør alle bedre
Junior og senior
- Bidra til å skape et treningsmiljø som
kjennetegnes av godt humør
- Være bevisst på hvordan sitt eget humør som
eldre utøver smitter på tvers av alderstrinn og
treningsgrupper, og handle deretter
- Oppføre seg med et smittende godt humør i
møte med andre utøvere, trenere og ledere
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Raushet
8-12 år
- Bli kjent med hva raushet betyr
- Lære seg å opptre raust i treningsgruppa
13 - 16 år
- Forstå konkret hvordan raushet kan brukes for å
gjøre andre bedre
- Forstå konkret hvordan raushet skaper et godt
treningsmiljø
- Forstå hvordan raushet mot andre gjør en selv
bedre
Junior og senior
- Bidra til å skape et treningsmiljø som
kjennetegnes av raushet
- Være et raust forbilde for yngre utøvere
- Stille krav til, og opptre med, raushet i møte
yngre utøvere i treningsgruppa eller skigruppa

Vinnerskalle

Din vinnerskalle

Oppmerksomhetsstyring

8-12 år
- Bli glad i å konkurrere
- Lære å gå skirenn
- Oppleve konkurransesituasjonen som
spennende, ikke skremmende

8-12 år
- Lære å konsentrere seg få man får med seg
beskjeder, instruksjon og veiledning
- Lære å fokusere på seg selv og ikke på hva alle
andre gjør

13 - 16 år
- Bli bevisst på hva som kjennetegner din
vinnerskalle
- Bli bevisst på hva som kjennetegner dine gode
prestasjoner

13 - 16 år
- Utvikle evnen til å være mentalt tilstede
- Utvikle evnen til å holde fokus på de tingene
man kan gjøre noe med
- Utvikle evnen til å styre oppmerksomheten på
egne arbeidsoppgaver
- Utvikle evnen til å refokusere i
konkurransesituasjon

Junior og senior
- Utvikle hver enkelts særegne vinnerskalle
- Bli bevisst på hva som kjennetegner dine svært
gode prestasjoner

Junior og senior
- Videreutvikle evnen til å være mentalt tilstede
- Videreutvikle evnen til å refokusere i
konkurransesituasjon
- Utvikle evnen til å holde fokus på de detaljene
som til enhver tid vil være avgjørende før og
under konkurranser
- Videreutvikle evnen til å fokusere på seg selv og
egne arbeidsoppgaver
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«Skape vinnere»

Konkurranseforberedelser
8-12 år
- Lære om gode konkurranseforberedelser
13 - 16 år
- Individualisere gode konkurranseforberedelser
Junior og senior
- Optimalisere egne konkurranseforberedelser

Konstruktiv evaluering
8-12 år
- Lære seg å evaluere sin egen innsats fremfor
resultat, samt vurdere egen prestasjon ut fra det
man har fått til og ikke fått til, ikke ut fra resultat
og sammenligning med andre
13 - 16 år
- Utvikle evnen til å evaluere både gode og
dårlige prestasjoner i henhold til egen
utviklingsplan og målsetninger
- Evne å skille mellom det man kan kontrollere
selv og det man ikke har kontroll over
Junior og senior
- Utvikle evnen til å evaluere både gode og
dårlige prestasjoner i henhold til egen
utviklingsplan
- Utvikle evnen til å evaluere på gruppenivå i egen
treningsgruppe
- Utvikle evnen til å bidra konstruktivt i evaluering
av andres prestasjoner, i henhold til deres
målsetninger, planer og ståsted
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Positiv tenkning
8-12 år
- Skape mot til å gjøre sitt beste, og prøve igjen
hvis man feiler
- Skape tro på egne ferdigheter og egenskaper
13 - 16 år
- Videreutvikle troen på egne ferdigheter og
egenskaper
- Utvikle en positiv identitet tilknytta det å være
skiløper
- Utvikle evnen til å nne positive ting når man
evaluerer seg selv
Junior og senior
- Videreutvikle evnen til å visualisere
- Benytte visualisering i forkant, underveis og i
etterkant av trening og konkurranse
- Utvikle en positiv og o ensiv tilnærming til
konkurransesituasjon
- Videreutvikle den positive identiteten tilknytta
det å være skiløper
- Utvikle evnen til å se muligheter, fremfor
begrensninger, i alle situasjoner

Utviklingsjeger

Treningsramme og treningskvalitet
8-12 år
- Trenere må skape gode rutiner for treningsramme
og treningskvalitet, slik at utøverne ubevisst får et
forhold til hva det vil si i praksis. Eksempelvis:
• Vi gjør så godt vi kan
• Vi har med drikke på trening
- I 10-11-årsalderen kan begrepene enkelt
introduseres og forklares for å skape en helhetlig
forståelse
13-16 år
- Videreutvikle forståelsen for begrepene, og
konkretisere de i praksis
- Skape en forståelse for hvordan hver enkelt kan
forbedre egen treningsramme og treningskvalitet
- Introdusere guren med olympisk kvalitet med
gullramme (side 23) for utøverne
Junior og senior
- Utvikle hver enkelt sin forståelse av
kvalitetsbegrepet.
- Beskrive optimal treningskvalitet
- Evne til å heve kvalitet i eget treningsarbeid
- Evne til å heve kvalitet på gruppenivå i
treningshverdagen
- Utvikle bunnsolide holdninger og vaner som sørger
for ei hensiktsmessig treningsramme
- Benytte guren om olympisk kvalitet med
gullramme (side) aktivt som verktøy i eget
treningsarbeid

Oppgaveorientering og vekstinnstilling
8-12 år
- Utvikle kultur for at den viktigste personen du skal
kjempe for å være bedre enn er den personen du
selv var i går
13 - 16 år
- Utvikle et mestringsorientert/oppgaveorientert
læringsklima
- Skape forståelse for vekstinnstilling i gruppa
- Utvikle evnen til konstruktiv evaluering
Junior og senior
- Utvikle hver enkelt sin evne til å:
- Analysere og kartlegge seg selv
- Vurdere eget ståsted, egne styrker og
forbedringspunkter
- Vurdere egne prestasjoner på bakgrunn av
faktisk prestasjon framfor resultat og utfall
- Bruke SMARTe mål
- Videreutvikle evnen til konstruktiv evaluering
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Lagarbeid
8-12 år
- Utvikle forståelse av at et godt miljø skaper glede
og gode utøvere
- Utvikle evnen til å anerkjenne andres gode
prestasjoner
- Skape kultur for å gi hverandre positive
tilbakemeldinger
- Skape kultur for at ulikhet er bra, at man
respekterer og anerkjenner at vi er forskjellige
13 - 16 år
- Skape kultur for lagbygging der man ønsker å
utvikle seg i relasjon med andre
- Skape intern justis i gruppa der gruppa selv
regulerer seg i tråd med den kulturen vi ønsker
- Utvikle evnen til inkludering i hver enkelt
- Utvikle evnen til å unne andre suksess
- Videreutvikle evnen til å bygge opp lagkameratene
dine
- Utvikle evnen til å ta initiativ i treningsgruppa
- Utvikle evnen til å henge seg på når andre tar gode
initiativ i treningsgruppa
- Skape en kultur for at vi smitter hverandre med
godt humør når vi kommer på trening
Junior og senior
- Utvikle evnen til inkludering i hver enkelt
- Videreutvikle evnen til å unne andre suksess
- Utvikle hver enkelt sin evne til å hevde meninga si,
til å si fra, stille krav til andre, og å engasjere seg i
helheten
- Videreutvikle evnen til å ta initiativ i treningsgruppa
- Videreutvikle evnen til å henge seg på når andre tar
gode initiativ i treningsgruppa
- Utvikle evnen til å dra nytte av ulikhet, at andre
tenker annerledes, og at andre har andre måter å
gjøre ting på enn deg selv

«Skape sultne ulver som konstant jakter utvikling»

E ektiv læring og selvregulering

Mestre motgang, medgang, forandringer
og press

8-12 år
- Bli kjent med ulike læringsarenaer og nytten av
de forskjellige

8-12 år
- Skape forståelse for at utvikling som utøver
medfører medgang og motgang for alle
- Bli kjent med og skape ro i motgang
- Nyte og kjenne på kraften i medgang

13 - 16 år
- Skape forståelse for at den som lærer mest, blir
best
- Utvikle evnen til å benytte seg av de fem
læringsarenaene i hverdagen
1. Selvregulering
2. Likemannslæring
3. Mesterlære
4. Veiledning
5. Ubevisst læring

Junior og senior
- Videreutvikle utøvernes evne til å utnytte de
ulike læringsarenaene på en optimal måte i sin
individuelle utvikling

13 - 16 år
- Utvikle hver enkelts evne til å håndtere
- Motgang, medgang, forandringer og press
- Bli kjent med hva som motiverer mest for den
enkelte - medgang eller motgang

Se neste side for mer
informasjon om de fem
læringsarenaene og
spesielt selvregulering.

ff
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Junior og senior
- Videreutvikle hver enkelts evne til å håndtere
- Motgang, medgang, forandringer og press
- Utvikle evnen til å forstå andre i treningsgruppas
situasjon, og hvordan en selv kan påvirke denne
prosessen positivt

E ektiv læring handler
om kvalitet i møtet
mellom…

Utøver og
treneren

Utøvere og
tankeprosesser

- veiledning

Utøver og
aktiviteten
- ubevisst læring

Utøver og
rollemodeller

Utøver på samme
nivå

- mesterlære

- likemannslæring

ff

36

Selvregulering
/læringssirkelen

Evalueringsfasen
Jeg tenker gjennom økta, og
vurderer om jeg nådde målet
mitt. Hvorfor/hvorfor ikke
klarte jeg det? Hva kan jeg ta
med meg videre til neste
treningsøkt?

Planleggingsfasen:
Hva er målet med
dagens økt? Hvordan
skal jeg utnytte meg
av de forskjellige
læringsarenaene?

Re eksjon
Hele tiden re ekterer jeg
over hva jeg kan gjøre for å
bli bedre. Både når jeg
planlegger, gjennomfører og
evaluerer. Hva er mine
styrker og svakheter? Hva
skal jeg gjøre for å forbedre
meg?

fl

fl
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Gjennomføringsfasen
Jeg er hele tiden bevisst
på målet mitt med økta.
Jeg er mentalt tilstede
og jobber fokusert mot
målet.

Situasjonsbasert trening: Trening Der utøverne lærer
gjennom aktiviteten. Eksempel: Hvis man ønsker at utøvere
skal bli bedre til å ha god balanse på ei ski kan man ta av
staver og leike sisten på et avgrensa område der det blir
mange situasjoner med start, stopp, retningsforandringer og
utfordrende situasjoner der det er tett og vrient å manøvrere
seg unna.
Grunnleggende bevegelsesferdigheter: Bevegelser som
utgjør grunnlaget for variert idrettsaktivitet, eksempelvis: gå,
løpe, hoppe, balansere, hinke, kaste, samt å gjennomføre
disse med forskjellig kraft, rytme og teknikk.

Begrepsavklaringer
- for de kommende sidene

Intervalltrening: Intervalltrening er økter der vi veksler
mellom innsats og hvile, og mellom høy og lav intensitet.
Hensikten med intervalltrening er å øke den totale
treningstiden med høy intensitet utover det som oppnås ved
et kontinuerlig arbeid. Intervalltrening gir derfor gode
muligheter for utvikling av både aerob og anaerob
utholdenhetskapasitet, samt teknikk, taktikk og mentalitet.
Langkjøring: Kontinuerlig trening over lenger tid, ofte med
lav intensitet. Langkjøring gir mang repetisjoner på tekniske
løsninger, bidrar til økt aerob kapasitet og bidrar til å øke
toleransen for trening.
Basistrening: Trening av grunnleggende koordinative og
fysiske egenskaper, for å gi gode forutsetninger for skispesi kk trening. Basistrening ivaretar en helhetlig utvikling
av utøveren, og gjør utøvere i stand til å tåle mer trening på
sikt. I tillegg har basistrening en skadeforbyggende e ekt.

Olympiatoppens intensitetsskala for unge utøvere:
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Kjernetrening: Er trening av “kjernemuskulaturen”, mer
bestemt mage-, bekken- og ryggmuskulaturen, som bidrar til
å stabilisere kroppen. En sterk “kjerne” er viktig for god
teknikk, kraftutvikling og balanse for skiløpere.
Teknisk/taktisk trening: Trening som simulerer konkurranse
ved at det holdes stor fart og/eller legger opp til direkte
konkurranse med andre i et felt. Trening som har til hensikt å
utvikle evnen til å legge fornuftige løpsopplegg, velge rett
teknikk til rett tid i skiløypa, samt evnen til å ta gode valg i
feltgåing.
Terrengløsning: Trene opp evnen til å tilpasse fart, intensitet,
frekvens, kraftinnsats og teknikk til terreng og føre.
Terrenget som læremester: Å bruke terrenget som
læremester er å la terrenget bestemme teknisk løsning,
innsats og taktikk. Ved god forståelse av terrenget kan man
bruke dette til sin egen fordel. Det å velge terreng som
samsvarer med mål for økta kan være en e ektiv metode for
å legge tilrette for best mulig påvirkning på utvikling av den
gitte ferdigheten.

OLT’s øvelsesforslag for ungdom i henhold til intensitetsskala (langrenn)
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OLT’s intensitetsskala senior
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OLT’s øktforslag (junior og senior) i henhold til intesitetsskala (langrenn)
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6 år

Barn i denne alderen blir raskt
slitne. Allikevel skjer restitusjonen
raskere enn hos voksne, som gjør
at barna er klare for aktivitet igjen
etter kort tid. Det er også vanlig at
barna har en iboende
aktivitetstrang.

Konsekvenser

Mental utvikling

Konsekvenser

Legg til rette for aktivitet med korte
intervaller og korte pauser.

Utøvere i denne alderen er mest
opptatt av seg selv og sin aktivitet. De
forstår lite av abstraksjoner, mentale
bilder og ideer.

Gi tydelige instruksjoner og
eksempli ser ved hjelp av

Skipensum
Teknisk

Fysisk

Mentalt

Grunnleggende
bevegelsesferdigheter:

Hoppe, løpe,
Barna har varierende
Barn i denne alderen har liten
La barna utforske forskjellige
Barna bør være mest mulig i aktivitet.
kaste
konsentrasjonsevne. Det er vanlig at
nmotorisk kontroll. De har større bevegelsesformer som løping, hopping,
Hvis det skal være kø bør denne være Grunnleggende
barna mister konsentrasjonen hvis de
Respekt for
kontroll over store muskelgrupper kasting, balansering. Bruk mindre tid på
så kort som mulig, maks 2-3 stykker skiferdigheter
Smidighet,
ikke er direkte involvert eller i aktivitet
hverandre, og
og "store" bevegelser.
fotballteknisk utførelse.
per kø.
balanse,
selv.
samarbeid med
koordinasjon andre utøvere

I denne alderen utvikler barna en større
Ved god trening og rom for
Trenere bør utarbeide faste rutiner i
forståelse for grupper, gruppenormer
utforskning har barna stort
Bruk mye tid i bevegelse. Aller best er
treningsgruppa. F.eks. fast sted for
og roller. De forstår mer av
potensial for utvikling av motoriske
varierte bevegelsesformer.
oppmøte, prat med utøvere før og etter
mellommenneskelige forhold. De blir
ferdigheter.
trening. Alle må møte tidsnok.
også trygge ved faste rutiner og regler.

Utøvere bør involveres i beslutninger.
Trenere bør la utøvere utvikle sin egen
Barn f.o.m. denne alderen motiveres i
identitet, både som mennesker og som
større grad av autonomi. Det vil si
langrennsløpere. Trener bør være
medbestemmelse, følelsen av å ha en
bevisst på hvilke forbilder utøverne har
rolle og identitet. Forbilder står sterkt.
for å bruke dette i motivering/
påvirkning.

11
år
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Tilpasset
kraftinnsats

Evne å tilpasse
innsats (lav og
høy)

Regler og
normer i en
treningsgruppe

Barn bør utsettes for variert aktivetet,
og kan i denne alderen også arbeide
Evne til å
Barn vil i denne alderen oppleve en
med mer nmotoriske øvelser.
Trenere kan med større e ektivitet
Basistilpasse fart på
naturlig forbedring av nmotorikk
jobbe med samarbeid.
ferdigheter på ski (lav og høy)
og koordinasjon. Denne modningen Det er naturlig og også trappe opp den Barn vil i denne alderen utvikle evnen
ski og barmark
kan e ektiviseres og spesialiseres spesi kke langrennstekniske treningen i til å tenke abstrakt og forstå mye mer
Samtidig, siden barna er mer
Balanse,
Sosialisering gjennom systematisk trening. Uten denne alderen, men fokusere på de av det som skjer rundt seg Utøverne er mottakelige for verbal instrukser, kan
Balanse, rytme
styrke,
forholde seg til
riktig påvirkning i denne fasen vil
grunnleggende elementene.
også mer modne for verbal instruksjon. trenere mer e ektivt bruke korte, enkle og tyngdekoordinasjon regler, normer,
ikke barnet kunne realisere sitt
tilbakemeldinger på f.eks. tekniske
overføring
verdier i
"motoriske potesial".
Motorisk trening bør skje i korte og
øvelser.
Evne å holde
skigruppa
hyppige sekvenser, istedenfor lange
på med
sekvenser en sjelden gang.
aktivitet
Trenere bør være bevisst hvordan de
Barn i denne alderen er både 1) opptatt
kontinuerlig
Mestringsbehandler utøverne de har ansvar for.
av rettferdighet, lov og orden og 2)
over 1-2 timer
orientering
Utøverne bør behandles rettferdig,
begynner å bli bevisst på sosiale
under de samme reglene, men ikke
systemer.
alltid likt.
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Fysiologisk
utvikling

Fysiologisk
utvikling

12
år

Konsekvenser

Mental utvikling

Stor endring i kroppens
dimensjoner, svært rask
lengdevekst, kraftigere vekst av
Ungdommer i denne alderen er ofte
muskelmasse (spesielt hos gutter). I overgangen fra barn til ungdom er det
opptatt av å passe inn i grupper og
Dette påvirker bevegelseskvaliteten
ikke hensiktsmessig å utvikle
bruker tid på å de nere sin egen rolle i
negativt.
koordinasjon. I løpet av denne
gruppa. De er opptatt av formelle og
perioden øker individets styrke og
uformelle normer i gruppene.
Pubertal vekstspurt: ♀= 11 - 12 hurtighet, noe som i kombinasjon med
år / ♂= 13 - 14 år. Preges av stor betydelig og plutselig lengdevekst gjør
det nødvendig å justere og tilpasse
lengdevekst.
koordinative ferdigheter på ny. Begrens
innlæring av nye, kompliserte
Stor forskjell i biologisk alder
bevegelser, bruk perioden til å
gjennom puberteten. I en gruppe
perfeksjonere og stabilisere kjente,
med 14-åringer kan det være alt fra
I denne alderen motiveres mange
grunnleggende bevegelser.
biologiske 10- til 16-åringer.
utøvere av tanken om
ekspertiseutvikling. Mange knytter
De store individuelle forskjellene
også sin pesonlige identitet tett til
krever individualisert opplegg.
rollen som idrettsutøver.

Konsekvenser

Skipensum
Teknisk

Som skitrener må man jobbe for å
legge til rette for at utøverne en er
trener for har mulighet til å nå målene
sine. Samtidig er det viktig at utøvere
utvikler en positiv identitet innen- og
utenfor idretten.

Før 18-19 års-alderen har alle utøvere
Etterhvert begynner ungdommer å
utvikle en mer de nert og stabil
varierende biologisk alder.
personlighet. Evnen til selvre eksjon og Trenere bør hjelpe utøvere med å bruke
Treningshverdagen bør dermed
sin egen personlighet og sine egne
"meta-kognisjon" forbedres.
individualiseres med bakgrunn i dette.
kvaliteter mest mulig positivt i
treningsgruppa.

19
år
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Mentalitet

Trenere bør prøve å legge merke til
hvilke styrker hver enkelt utøver har. På
denne måten kan trenerne hjelpe
utøveren å bli bevisst sin egen identitet
og rolle i gruppa. Trenere i dette
alderssegmentet har veldig stor
Selvreguleringpåvrkning på miljøet i gruppa og bør
Utvikle evnen
Jobbe med å
planlegge,
være bevisst på hvilken kultur gruppa perfeksjonere til å drive med monitorere og
kontinuerlig
utvikler.
grunnleggende
evaluere
arbeid
tekniske
ferdigheter
Utvikle positiv
Basis-styrke
identitet

Prestasjonsmentalitet

Trenere bør involvere utøvere i større
og større grad i planlegging og
evaluering av eget treningsarbeid.

Alle kroppens organssystemer er
tilnærmet ferdig utviklet.

Fysisk

Foredling av
teknikk

Styrke
Utholdenhet

Selvreguleringplanlegge,
monitorere og
evaluere
Utvikle positiv
identitet

Læreplan
Treningsmål:
- Lære grunnleggende bevegelser
- Skape bevegelsesglede
- Bidra til å skape daglig aktivitet for
barn
- Forberede barna på deltagelse i
organisert idrett i Konnerud IL

Konsekvenser for aktivitet:
- Morsom og fartsfylt aktivitet som
gjør at barn blir glad i aktivitet, og at
de gleder seg til neste skitrening
- Variert opplegg med fokus på
grunnleggende bevegelseslære.
Ingen fokus på detaljert instruksjon.
La barna prøve seg frem

3 - 6 år
Tekniske mål:
- Ta ski av og på
- Bevege seg på en ate
- Gå opp og ned små bakker
- Reise seg med ski og staver på
- Gli på skiene
- Enkel tyngdeoverføring

Mentale mål:
- Utvikle evnen til å forholde seg til
andre
- Utvikle evnen til å forholde seg til
regler og normer i organisert idrett

Konsekvenser for aktivitet:
- Planlegg aktiviteter og leker som
naturlig utfordrer barna på de
tekniske momentene nevnt over
- Skileik på atmark og slak bakke

Konsekvenser for aktivitet:
- Legg opp til leker og øvelser som
stiller naturlig krav til at barna må
forholde seg til andre barn
- Vær tydelig på regler for skitrening,
og minn barna på disse ofte og
konsist, istedenfor i lange seanser
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Trenerrollen for utøvere i 3 - 6 års-alderen
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling
• Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener
- Variasjon:
• Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
• Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at barna har nok repetisjoner i samme aktivitet
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til
stor hjelp
- Ved å tenke over/skrive ned hvilke øvelser/leker som kan brukes den aktuelle treningsøkta kan man enklere skifte til neste hvis
barna går lei eller ikke mestrer den nåværende aktiviteten
- Samtidig kan andre trenere, hvis man er ere, forberede seg på neste lek/øvelse mens de andre trenerne følger opp den
nåværende aktiviteten
- Planlegging kan også være for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både
motivere utøvere og være gunstig for utviklingen deres
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Læreplan
Treningsmål:
- Innføring i organisert skitrening
- Opprettholde stor variasjon i trening
- Tilpasse innsats og kraft gjennom
både ski-aktivitet og lek

Konsekvenser for aktivitet:
- Enkle regler og rutiner følges opp i
alle organiserte aktiviteter
- Skileik og lekbetont aktivitet utgjør
all trening
- Mye fart og innsats i aktiviteten, og
korte pauser

7 - 8 år
Teknisk fokus:
- Bevegelsesferdigheter (løpe, hoppe,
kaste, balansere) og egenskaper
(fart, kraft, utholdenhet)
videreutvikles
- Grunnleggende tekniske momenter i
både skøyting og klassisk utvikles
gjennom lek og aktivitet
Konsekvenser for aktivitet:
- Treningen/aktiviteten bør planlegges
så generelle og skitekniske
ferdigheter utfordres og utvikles
naturlig i aktiviteten
- Mindre instruksjon, og mer
utforskning av tekniske momenter
- Teknisk utvikling di erensieres
gjennom at treneren gir ulike
utøvere ulike oppgaver, basert på
nåværende nivå
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Mentalt fokus:
- Utvikle evnen til å ta i mot beskjeder
og instruksjoner
- Utvikle evnen til å forholde seg til
regler og normer i organisert idrett
- Utvikle evnen til være god
lagkamerat/-venninne

Konsekvenser for aktivitet:
- Legg opp til leker og øvelser som
stiller naturlig krav til at barna må
følge med for å forstå hva som skal
gjøres
- Vær tydelig på regler for skitrening,
og minn barna på disse ofte og
konsist, istedenfor i lange seanser
- Legg opp til aktivitet med
lagkonkurranser og utfordringer
som må løses i lag på trening

Trenerrollen for utøvere i 7 - 8 års-alderen
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling
• Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener
- Variasjon:
• Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
• Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at barna har nok repetisjoner i samme aktivitet
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til
stor hjelp
- Ved å tenke over/skrive ned hvilke øvelser/leker som kan brukes den aktuelle treningsøkta kan man enklere skifte til neste hvis
barna går lei eller ikke mestrer den nåværende aktiviteten
- Samtidig kan andre trenere, hvis man er ere, forberede seg på neste lek/øvelse mens de andre trenerne følger opp den
nåværende aktiviteten
- Planlegging kan også være for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både
motivere utøvere og være gunstig for utviklingen deres
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Læreplan
Treningsmål:
- Evne å holde på sammenhengende
med variert treningsaktivitet i 1 time
- Evne å gjennomføre grunnleggende
bevegelsesferdigheter med kvalitet
- Veksle mellom lav og høy intensitet
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Konsekvenser for trening:
- Treningene bør ha ulike leker og
øvelser, men med minst mulig
dødtid underveis, slik at barna får
utviklet evnen til å “arbeide” over tid
på en morsom måte
- Øvelser og leker, samt terrenget/
miljøet de kjøres i, bør gi utøvere
muligheter til å måtte jobbe med ulik
innsats, teknikk og fart på en
naturlig måte
- “Repetisjon uten repetisjon” gir
utøverne muligheten til å terpe på
grunnleggende
bevegelsesferdigheter uten at det er
kjedelig

9 -10 år
Teknisk mål:
- Veksle mellom stor og liten fart
- Variere teknikk og bevegelser i
henhold til terreng og ytre forhold
- Beherske balanse, rytme og
tyngdeoverføring
- Manøvrere ski (svinge, hoppe,
stoppe)
- Beherske sentrale teknikker i
skøyting og klassisk og bruke disse
hensiktsmessig
Konsekvenser for trening:
- Legg opp til lek og aktivitet som
stiller krav til et bredt spekter av
tekniske utfordringer (i henhold til
målene over)
- Bruk lite tid på instruksjon, og mye
tid på aktivitet som stiller krav til
ulike delferdigheter
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Mentale mål:
- Lære regler for konkurranser
- Forholde seg til regler og rutiner i en
treningsgruppe og et idrettslag
- Lære seg gleden av innsats og gjøre
så godt man kan
- Håndtere og like følelsen av fysisk
påkjennelse, pushe egne grenser og
det å være sliten
Konsekvenser for trening:
- Regler og forventninger i trening og
konkurranse repeteres og følges
opp hyppig og e ektivt
- Trenere verdsetter og skryter av
innsats fremfor prestasjon
- Trenere ser forbi nåværende
prestasjon, og gir utøverne
tilbakemeldinger som tre er den
enkelte på deres nivå

Trenerrollen for utøvere i 9-10 års-alderen
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling
• Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener
- Variasjon:
• Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
• Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at barna har nok repetisjoner i samme aktivitet
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til
stor hjelp
- Ved å tenke over/skrive ned hvilke øvelser/leker som kan brukes den aktuelle treningsøkta kan man enklere skifte til neste hvis
barna går lei eller ikke mestrer den nåværende aktiviteten
- Samtidig kan andre trenere, hvis man er ere, forberede seg på neste lek/øvelse mens de andre trenerne følger opp den
nåværende aktiviteten
- Planlegging kan også være for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både
motivere utøvere og være gunstig for utviklingen deres
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Læreplan
Treningsmål:
- Evne å holde på sammenhengende med
variert treningsaktivitet i 2 timer
- Evne å gjennomføre 2-3 km på ski/løping i
kupert terreng med høy intensitet (lære å
presse seg)
- Evne å gjennomføre grunnleggende
bevegelsesferdigheter med høy kvalitet
- Veksle mellom lav og høy intensitet på
barmark og på ski, med ulike teknikker, og i
ulikt terreng
Konsekvenser for trening:
- Treningene bør ha ulike leker og øvelser, men
med minst mulig dødtid underveis, slik at
barna får utviklet evnen til å “arbeide” over tid
på en morsom måte
- Øvelser og leker, samt terrenget/miljøet de
kjøres i, bør gi utøvere muligheter til å måtte
jobbe med ulik innsats, teknikk og fart på en
naturlig måte
- “Repetisjon uten repetisjon” gir utøverne
muligheten til å terpe på grunnleggende
bevegelsesferdigheter uten at det er kjedelig
- Legg opp til treningsøkter med høy intensitet
der barna venner seg til å gi full gass og trener
styrer pauser

11 - 12 år
Teknisk fokus:
- Veksle mellom stor og liten fart
- Variere teknikk og bevegelser i
henhold til terreng og ytre forhold
- Beherske balanse, rytme og
tyngdeoverføring
- Manøvrere ski (svinge, hoppe,
stoppe)
- Beherske sentrale teknikker i
skøyting og klassisk og bruke disse
hensiktsmessig
Konsekvenser for trening:
- Utøverne utfordres på de samme
elementene som i forrige
aldersgruppe, men i denne alderen
er de mottakelig for litt verbal
instruksjon, samt teknisk isolert
trening
- Samtidig er store deler av treningen
lekbetont fortsatt
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Mentale mål:
- Lære regler for konkurranser
- Forholde seg til regler og rutiner i en
treningsgruppe og et idrettslag
- Lære seg gleden av innsats og gjøre
så godt man kan
- Håndtere og like følelsen av fysisk
påkjennelse, pushe egne grenser og
det å være sliten
Konsekvenser for trening:
- Regler og forventninger i trening og
konkurranse repeteres og følges
opp hyppig og e ektivt
- Trenere verdsetter og skryter av
innsats fremfor prestasjon
- Trenere ser forbi nåværende
prestasjon, og gir utøverne
tilbakemeldinger som tre er den
enkelte på deres nivå

Trenerrollen for utøvere i 11-12 års-alderen
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling

-

•

Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener

Variasjon:

•
•

Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at barna har nok repetisjoner i samme aktivitet

- Individualisering:
• Gi oppgaver, utfordringer, og tilbakemeldinger tilpasset deres individuelle nivå
• Planlegg perioder, uker og økter slik at alle de ulike utøverne kan stimuleres og kjenne på mestring og utvikling på fellestreninger
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til stor hjelp
- Planlegg øktene slik at utøverne får variert stimuli, men samtidig jobber i henhold til de fysiske og tekniske kravene/målene som stilles på
dette nivået
- Planlegging også for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både motivere utøvere og
være gunstig for utviklingen deres
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Læreplan
Treningsmål:
- Utvikle motor: hjelpe utøvere å orke å
gå fort på ski
- Kunne holde på sammenhengende
med lav til moderat intensitet i løping
og ski med god teknisk kvalitet i 1,5 til
2 timer
- Kunne holde på med
sammenhengende
konkurranselignende aktivitet med
høy intensitet i 25-30 minutter
(inkludert pauser)
- Kunne gjennomføre basisøvelser med
høy kvalitet med gjentatte repetisjoner
Konsekvenser:
- To til tre ukentlige aktiviteter med høy
intensitet (eks. 5x3 minutter,
pyramideintervall, stafetter,
blekksprutintervall)
- En ukentlig langtur
- Oppfordre utøvere til basistrening 15
minner 3-4 ganger i uka

13 - 14 år
Teknisk fokus:
- Sjef over skia: Står stødig over skia
og bestemmer selv når man forlater
den
- Kunne gjennomføre rykk og spurt
med god teknikk i alle teknikker på
ski
- Øve på å evne å gå teknisk godt også
i høy fart

Metoder for teknisk trening:
- Video
- Trening uten staver
- Verbal veiledning
- Mesterlære og herming
- Overfart som metode
- Bruk av “terrenget som læremester”
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Mentalt fokus:
- Lære begrepene treningskvalitet og
treningsramme
- Utvikle en prestasjonsmentalitet evnen til å konkurrere og like
konkurransesituasjon
- Utvikle en positiv identitet
- Lære å være mestringsorientert
Konsekvenser for aktivitet:
- Utøverne må forstå hva ordene
“kvalitet” og “ramme” betyr og hvorfor
det er viktig
- Utøverne vil i denne perioden
konkurrere oftere enn tidligere, og
trenere må bistå utøverne i lære seg å
bruke konkurranse til å utvikle seg, og
å skape gode rutiner
- Trenere må forsøke å se gode
egenskaper i alle, og forsterke disse
slik at utøvere kan utvikle sin egne
positive identitet
- Trenere fokuserer på innsats,
fremgang og utvikling. Ikke på resultat

Trenerrollen for utøvere i 13-14 års-alderen
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling
• Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener
- Variasjon:
• Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
• Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at utøverne har nok repetisjoner i samme aktivitet
• Vi oppfordrer i denne alderen til å drive variert trening der ulike bevegelsesformer benyttes. Å drive ulike idretter er positivt, men vær oppmerksom på
hvilken treningsstimuli de ulike idrettene gir slik at man får tilstrekkelig med trening av motor og balanse gjennom ei treningsuke.
- Individualisering:
• Gi oppgaver, utfordringer, og tilbakemeldinger tilpasset deres individuelle nivå
• Planlegg perioder, uker og økter slik at alle de ulike utøverne kan stimuleres og kjenne på mestring og utvikling på fellestreninger
- Konkretisering:
• Det er viktig for trenere å være konkret i tilbakemeldingene sine - og benytte seg av verktøy som video og gode øvingsbilder
• I tilbakemeldinger må trenere bruke et presist og enkelt språk, som utøverne forstår. Ord og uttrykk bør brukes igjen og igjen, så utøverne enklere knytter
ord og skiteknikk sammen
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til stor hjelp
- Planlegg øktene slik at utøverne får variert stimuli, men samtidig jobber i henhold til de fysiske og tekniske kravene/målene som stilles på dette nivået
- Bistå utøverne i å planlegge sine treningsperioder og treningsuker, for å sørge for god stimuli og en totalbelastning i hverdagen som gir utvikling uten å slite ut
utøverne
- Planlegging også for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både motivere utøvere og være gunstig for
utviklingen deres
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Læreplan
Treningsmål:
- Utvikle motor (kondisjon)
- Kunne holde på sammenhengende med
lav til moderat intensitet i løping og på
rulleski/ski i varierende terreng med god
teknisk kvalitet i 2–2.5 timer
- Kunne gjennomføre
konkurranselignende sammenhengende
aktivitet i løping og på rulleski/ski i
variert terreng med høy intensitet i
30 minutter
- Kunne gjennomføre relevante styrke- og
motorikk/ferdighets-øvelser med korrekt
utførelse med gjentatte repetisjoner
- Utvikle utøverens toppfart på ski
Konsekvenser:
- To til tre ukentlige aktiviteter med høy
intensitet (totalvolum 15-30 min)
- En ukentlig langtur
- Oppfordre utøvere til basistrening 15
minner 3-4 ganger i uka
- To hurtighetsøkter per uke

15 - 16 år
Teknisk fokus:
- Kunne gjennomføre rykk og spurt
med god teknisk kvalitet i alle
teknikker på ski og rulleski
- Kunne gjennomføre kontinuerlig rolig
aktivitet med god teknisk
gjennomføring
- Øve på å evne å gå teknisk godt også
i høy fart
- Står stødig over skia og bestemmer
selv når man forlater den
- Orke å gjennomføre teknisk god gåing
på slutten av intervalløkter
Metoder for teknisk trening:
- Video
- Trening uten staver
- Verbal veiledning
- Mesterlære og herming
- Overfart som metode
- Bruk av “terrenget som læremester”
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Mentalt fokus:
- Lære begrepene treningskvalitet og
treningsramme
- Utvikle evnen til å benytte seg av ulike
læringsarenaer e ektivt
- Utvikle en prestasjonsmentalitet evnen til å prestere og like
konkurransesituasjon
- Utvikle en positivt identitet
- Lære å være mestringsorientert
Konsekvenser for aktivitet:
- Utøverne må selvstendiggjøres i forhold
til egen læring, og skal kunne omsette
læreplanen for idrettsmentalitet i
praksis
- Utøverne må videreutvikle
konkurranserutinene sine, og søker
evnen til å skape stabile prestasjoner
- Utøverne må være bevisst sine egne
sterke egenskaper og bruke disse til
treningsgruppas beste
- Trener fokuserer på innsats, fremgang
og utvikling. Ikke resultat

Trenerrollen for utøvere i 15-16 års-alderen
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling
• Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener
- Variasjon:
• Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
• Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at utøverne har nok repetisjoner i samme aktivitet
• Vi oppfordrer i denne alderen til å drive variert trening der ulike bevegelsesformer benyttes. Å drive ulike idretter er positivt, men vær oppmerksom på hvilken
treningsstimuli de ulike idrettene gir slik at man får tilstrekkelig med trening av motor og balanse gjennom ei treningsuke.
- Individualisering:
• Gi oppgaver, utfordringer, og tilbakemeldinger tilpasset deres individuelle nivå
• Planlegg perioder, uker og økter slik at alle de ulike utøverne kan stimuleres og kjenne på mestring og utvikling på fellestreninger
- Konkretisering:
• Det er viktig for trenere å være konkret i tilbakemeldingene sine - og benytte seg av verktøy som video og gode øvingsbilder
• I tilbakemeldinger må trenere bruke et presist og enkelt språk, som utøverne forstår. Ord og uttrykk bør brukes igjen og igjen, så utøverne enklere knytter ord og
skiteknikk sammen
- Spesi sitet:
• Treningen bør på dette nivået være spesi kk for det man ønsker å bli god til. Man bør tilpasse valg av varighet, terreng, intensitet og teknisk fokus på trening slik at
det samsvarer med det et 5-kilometers skirenn krever
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til stor hjelp
- Planlegg øktene slik at utøverne får variert stimuli, men samtidig jobber i henhold til de fysiske og tekniske kravene/målene som stilles på dette nivået
- Bistå utøverne i å planlegge sine treningsperioder og treningsuker, for å sørge for god stimuli og en totalbelastning i hverdagen som gir utvikling uten å slite ut utøverne
- Planlegging også for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både motivere utøvere og være gunstig for utviklingen
deres
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Junioralder

Treningsfokus:
- Utvikle motor (kondisjon)
- Utvikle kjernestyrke
- Utvikle toppfart/maksimal hastighet på ski
og evnen til å gå teknisk avslappa rett under
denne hastigheten

Konsekvenser for trening:
- Fokus på å gjennomføre gode hardøkter
hyppig. Prioritere hardøkter foran
mengdetrening i junioralder
- Legge inn hyppig ( ere ganger ukentlig)
trening av kjernestyrke og skape kultur for at
dette gjøres med kvalitet
- Gjennomføre ytdrag og trening i overfart
ere ganger ukentlig. Som innslag på
langturer, egne økter og/eller i forbindelse
med hurtighetstrening
- Prioritere maksstyrketrening på relevante
muskelgrupper

Teknisk fokus:
- Kunne gjennomføre rykk og spurt
med god teknisk kvalitet i alle
teknikker på ski og rulleski
- Kunne gjennomføre kontinuerlig rolig
aktivitet med god teknisk
gjennomføring
- Tre e teknisk i høy fart
- Står stødig over skia og bestemmer
selv når man forlater den
- Orke å gjennomføre teknisk god gåing
på slutten av intervalløkter
- Nyttegjøre kroppens kraft i
skiteknikken
Metoder for teknisk trening:
- Video
- Trening uten staver
- Verbal veiledning
- Mesterlære og herming
- Overfart som metode
- Bruk av “terrenget som læremester”
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Læreplan

Mentalt fokus:
- Hver utøver skal tilegne seg
læreplanen for idrettsmentalitet
Konsekvenser for aktivitet:
- Alle juniorer har tilbud om å
gjennomgå en skolering i
idrettsmentalitet der det
gjennomføres fellesmøter og
hjemmeoppgaver

Trenerrollen for utøvere i junioralder
Trenere for denne aldersgruppa bør være bevisst på:
- Aktivisering: Det viktigste en trener kan gjøre er å holde utøverne i aktivitet, så mye som mulig
• Lite eller ingen kø på trening
• Øvelser og aktivitet som stimulerer til mye bevegelse, fart og moro
• Korte pauser, og korte og e ektive beskjeder i plenum
- Motivering: Alle skal bli sett, og oppleve mestring og positive opplevelser hver fellestrening
• Trenere bør kunne alle navn på utøverne, og bruke disse aktivt
• Trenere fokuserer på positive og konstruktive tilbakemeldinger
• Tilbakemeldinger følges opp, og skaper en rød tråd i utøvernes trening og utvikling
• Fokusere på å skape et sosialt miljø der utøverne opplever trygge relasjoner seg i mellom, og mellom seg selv og trener
- Variasjon:
• Legg opp til varierte treningsøkter, men øvelser du opplever fungerer bra er det ikke farlig å bruke ofte
• Planlegg for varierte treningsperioder, men pass på at utøverne har nok repetisjoner i samme aktivitet
- Individualisering:
• Gi oppgaver, utfordringer, og tilbakemeldinger tilpasset deres individuelle nivå
• Planlegg perioder, uker og økter slik at alle de ulike utøverne kan stimuleres og kjenne på mestring og utvikling på fellestreninger
- Konkretisering:
• Det er viktig for trenere å være konkret i tilbakemeldingene sine - og benytte seg av verktøy som video og gode øvingsbilder
• I tilbakemeldinger må trenere bruke et presist og enkelt språk, som utøverne forstår. Ord og uttrykk bør brukes igjen og igjen, så utøverne enklere knytter ord og
skiteknikk sammen
- Spesi sitet:
• Treningen bør på dette nivået være spesi kk for det man ønsker å bli god til. Man bør tilpasse valg av varighet, terreng, intensitet og teknisk fokus på trening slik at
det samsvarer med det et 5-kilometers skirenn krever
- Evaluering:
• Utøvere involveres i stor grad i evaluering av økter, perioder og sesonger
• Trener opererer som en sparringspartner, og utfordrer, støtter og hjelper utøveren til en konstruktiv løpende evaluering
- En nøkkel for å oppnå de foregående punkter er god planlegging. God planlegging trenger ikke være komplisert og kan være til stor hjelp
- Planlegg øktene slik at utøverne får variert stimuli, men samtidig jobber i henhold til de fysiske og tekniske kravene/målene som stilles på dette nivået
- Bistå utøverne i å planlegge sine treningsperioder og treningsuker, for å sørge for god stimuli og en totalbelastning i hverdagen som gir utvikling uten å slite ut utøverne
- Planlegging for lenger perioder, så man sørger for variert aktivitet og stimuli gjennom en sesong. Dette vil både motivere utøvere og være gunstig for utviklingen deres

fi

ff

fi

57

Informasjon

58

Informasjon til trenere

Til Konnerudtreneren
Som trener i Konnerud Ski plikter du å jobbe i tråd med
klubbhåndboka. For å gjøre arbeidet di som trener
le est mulig har vi i det følgende kapi elet samla en del
informasjon som vil være verdifull for deg i din
trenerhverdag. Håpet er at de neste sidene skal gi deg
god oversikt og svar på mange av de spørsmålene man
ønsker å s lle i det man trår inn i et trenerverv i en
idre sklubb.
Årlige trenermøter
To ganger i året arrangerer vi trenermøter. De e skjer i
april og i september. Målet med disse møtene er å
samle hele trenerkorpset l et møte på tvers av grupper
der temaet er klubbhåndbok, samkjøring av
fellesak vitet og evaluering av foregående halvår. På
disse møtene er det også d for deba og diskusjon
rundt videreutvikling av det sportslige lbudet i
skigruppa. Sportslig leder kaller inn og leder disse
møtene. De e er prioriterte møter som klubben sterkt
oppfordrer trenerne l å prioritere.
Treningsgruppemøter
To ganger i året arrangerer vi treningsgruppemøter.
De e skjer i april/mai og i september/oktober. Målet
med disse møtene er å samle alle trenere, oppmenn og
øvrige ressurspersoner lkny a hver treningsgruppe l
et gruppemøte der vi evaluerer forrige halvår, ser på
grovplan for kommende halvår, og klubben, ved
sportslig leder, legger fram de føringene som gjelder fra
klubbens side i fortse elsen. Sportslig leder kaller inn og
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leder disse møtene. De e er møter som har l hensikt å
styrke arbeidet som foregår i hver enkelt gruppe.
Sportslig utvalg
3-4 ganger årlig gjennomføres sportslig utvalg. Her
møter i utgangspunktet hovedtrener fra hver gruppe. I
llegg møter utvalgte personer kalt inn av sportslig leder
ved behov. Sportslig leder kaller inn og leder disse
møtene. Målet med arbeidet i sportslig utvalg er å ha
klubbhåndbok og sesongplanen på bordet og diskutere i
hvilken grad vi klarer å e erleve fagplanene vi har. I
disse møtene ser vi også på hvordan vi sammen kan ta
grep for å styrke klubbarbeidet framover.
Trenerforum
I løpet av året vil det arrangeres et eller ere
trenerforum. De e vil være temakvelder der man kun
diskuterer faglige temaer kny a l trenerrollen. I disse
møtene forsøker vi å lø e oss ut av vår egen hverdag og
inn i en se ng der faglig egenutvikling står i høysetet.
Trenerutdanning
Klubben anbefaler alle trenere å gjennomføre
skiforbundets trener 1, 2 og 3 kurs. Trener 1 og 2 kan tas
lokalt og påmelding l de e gjøres l sportslig leder i
september hvert år. Sportslig leder har ansvar for å
informere om klubbens trenerløype og
trenerutviklings ltak. Informasjon om de e kommer i
september hvert år.
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Årgangsmøter
To ganger årlig gjennomfører Konnerud IL
årgangsmøter. Dette er før påske og før
høstferien. Sportslig leder i hovedlaget
Konnerud IL kaller her inn alle trenere og
oppmenn som er engasjert i de ulike idrettene i
idrettslaget på en årgang. Målet med disse
møtene er at de ulike idrettene skal prate
sammen for så å komme fram til gode løsninger
for hvordan vi kan tilrettelegge for å drive mye,
variert aktivitet og at barna kan holde på med
ere idretter lengst mulig. Skigruppa oppfordrer
sterkt til å møte på disse årgangsmøtene.
Sesonginnledning
Klubben har en standardisert sesonginnledning
som går over 14 dager som gjelder alle grupper.
I mai gjennomføres sesonginnledning for 13-14,
15-16 og Junior/Senior. I oktober gjennomføres
sesonginnledning for 8, 9-10 og 11-12. Se side
25 i denne klubbhåndboka.
Samlinger
Klubben arrangerer klubbsamling på ski i
november hvert år og avslutningshelg med
Klubbmesterskap og sosiale happeninger ei av
helgene før påske hvert år.

Booking av lokaler
Ønsker du bruke klubbhus, kafeteria i
Konnerudhallen, garderober i Konnerudhallen
avstemmes dette med sportslig leder og
deretter booker trener/oppmann lokalet via
konnerud.no eller ved å stikke innom
administrasjonen i idrettslaget i Konnerudhallen
og snakker med daglig leder der.
Kveldsmat
Kveldsmat arrangeres etter fellestrening en eller
ere ganger i måneden. Dette er et tiltak som
gjennomføres av en dugnadsgjeng som tar
ansvaret for dette og alle gruppene er da
velkommen på kveldsmat på klubbhuset etter
fellestrening.
Ressurssider for trenere:
http://aktivitetsbanken.no/
https://aktivitetskassen.no
https://www.skiforbundet.no/contentassets/
46e930fd22014151824d29fe0c80a92f/goy-paski-aktiviteter-for-barn-og-unge.pdf
https://spinn-inn.no/aktivitetskassen/
https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/
litteratur/utviklingstrappa/
https://olt-skala.nif.no
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Rapporteringslinjer og varslinger
Som trener i skigruppa rapporterer du til
sportslig leder som er din nærmeste leder. Som
forelder forholder du deg til hovedtreneren og
oppmenn i gruppa du har barn i. I situasjoner
der det er mistanke om alvorlige helserelaterte
utfordringer, spiseproblematikk, overgrep,
trakassering, mobbing og andre forhold av
samme karakter, så kontaktes i første omgang
sportslig leder i skigruppa som tar saken
videre. Hvis saken oppleves problematisk å ta
med sportslig leder i skigruppa er styreleder i
skigruppa eller daglig leder i idrettslaget de
man henvender seg til.
Foreldremøter
Foreldremøter gjennomføres en til to ganger
årlig. For de over 13 år gjennomføres det ved
oppstart i mai og i løpet av oktober/november.
For de under 13 år gjennomføres det ved
oppstart i oktober.
Løypekjøring
Klubben har egne løypekjørere som kjører
løypene tilknytta Konnerud skistadion.
Informasjon om løypekjøring ved usikkerhet om
løyper blir kjørt eller ikke kan følges på
skisporet.no og Facebook-gruppa “Skiføre på
Konnerud”.

Kommunikasjonsplattformer
Som klubb bruker vi både spond og facebook i
våre grupper. Det er opp til trenerteamet i hver
enkelt gruppe å avgjøre om det er facebook
eller spond dere velger å benytte. Som trenere
er alle trenerne samla i ei trenergruppe på
facebook. Vi har også ei stor fellesgruppe for
klubben på facebook der det legges ut
informasjon og nyheter jevnlig. I forbindelse
med dugnader bruker vi RUBIC som
kommunikasjonskanal. Følg ellers Team
Konnerud på instagram og facebook for ekstra
nyheter fra de eldste utøverne.
Smørekurs
I oktober/november hvert år gjennomfører
skigruppa smørekurs for foreldre og utøvere.
Politiattest
Alle trenere skal framvise politiattest før
oppstart. Politiattest kser du deg på
politiet.no og denne vises så til sportslig leder i
skigruppa som tar disse videre til
administrasjonen i idrettslaget.
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Ungdom i vekst
Før puberteten er det liten forskjell på gutter og
jenter. De har mer eller mindre samme
fettprosent, muskelmasse og høyde, og
utviklingen er jevn. Det er derfor ingen grunn til
å individualisere basert på kjønn, men mer
viktig å se på de individuelle, personlige
forskjellene.

Jenter får ofte en stagnasjon eller nedgang i
prestasjonsutviklingen i puberteten. De
kvinnelige kjønnshormonene medfører en økt
fettmasse i forhold til muskelmasse, som
påvirker styrken og utholdenhetskapasiteten.
På bakgrunn av de samme endringene i
kroppen er også jenter mer utsatt for
belastningsskader og får en lavere tolerans for
trening. Dette er naturligvis vanskelig å forstå
og håndtere for mange unge utøvere

Puberteten tre er i snitt 2 år tidligere for jenter
(11 +/-2 år) enn for gutter (13 +/-2 år). I denne
perioden er det store forskjeller på hvordan de
ulike utøverne utvikler seg både sosialt,
psykologisk og fysisk. Det kan være
utfordrende for trenere å planlegge med store
forskjeller i treningsgruppa, men det er viktig å
huske at det er enda vanskeligere for utøverne
å forholde seg til sin egen pubertet. Gutter har i
snitt 50% større prestasjonsutvikling enn jenter
i alderen 14-18 år, hvor forskjellene er størst.

Det er viktig at trenere og foreldre er forberedt
og innstilt på å snakke, veilede og støtte jenter
som opplever en vanskelig periode i
puberteten. Søvn, kosthold og fornuftig
treningsbelastning er spesielt viktig i denne
perioden. Belastningen bør monitoreres og
styres i større grad enn tidligere, for å sikre at
alle har individualiserte treningsplaner som
forhindrer belastningsskader. Samtidig er jenter
i denne alderen som driver med
kondisjonsidretter utsatt for spiseforstyrrelser,
på bakgrunn av den kroppslige utviklingen og
den sportslige stagnasjonen.

Gutter får gjerne stor utvikling av prestasjon
gjennom puberteten, med økt muskelmasse og
økning av rød blodcellemasse. Samtidig er det
viktig å være obs på at gutter vokser med
veldig stor variasjon. Dette gjør at noen gutter
vil oppleve senere fysisk vekst, og dermed kan
kjenne seg små og fysisk underlegne i perioder
hvor jevnaldrende har stor utvikling. I denne
sammenheng er det viktig at trenere er bevisst
på å utfordre utøverne i forhold til sin egen
utvikling og motvirke sammenligning med
hverandre.

På tross av at gutter i puberteten opplever stor
fremgang idrettslig, er det viktig at trenere og
foreldre også er bevisst på at mange opplever
personlige endringer og utvikling. Gutter i
puberteten krever også oppmerksomhet og
oppfølging.
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Hospitering og opp ytting
All hospitering og opp ytting skal avklares med
sportslig leder. Dette skal ikke trenere løse seg
i mellom, men alltid løfte til sportslig leder før
dette gjennomføres. Ta kontakt med sportslig
leder dersom det oppleves som et behov at en
eller ere bør hospitere eller yttes opp ei
gruppe.
Kostnader ved deltagelse i skigruppa
I skigruppa har vi aktivitetskontingent. Utover
dette er det kostnader tilknytta noen
treningssamlinger og skirenn. Satsene for
deltagelse i skigruppa nner du på idrettslagets
nettsider.
Dugnadsinformasjon
Skigruppas virksomhet er bygd på dugnad.
Utover trenerlønninger til trenerne i de eldste
gruppene er all annen aktivitet drevet av
dugnad. Vi ønsker å lære opp barna til å bli
aktive bidragsytere i sitt miljø og ser stor e ekt
og verdi i at foreldre går foran som
rollemodeller som engasjerer seg i gruppas
aktivitet, arrangementer, anleggsutvikling eller
markedsarbeid. Sammen bygger vi
fellesskapet Konnerud IL.
I skigruppa forventes det at man deltar på tre
dugnader i året: Konnerudrennet og to
onsdagsrenn. Man melder seg opp til dugnader
i RUBIC. Vi har i skigruppa også etablert en
fast dugnadsgjeng som heter Team SNØ som
tar seg av løypekjøring og snøproduksjon.
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Søvn
Som ung idrettsutøver og skoleelev i vekst er
det veldig viktig å få nok søvn (9-10 timer).
Aktive langrennsløpere påvirkes daglig mentalt,
taktisk, teknisk og fysisk, og denne læringen
og utviklingen er tett knyttet til søvn. Ingenting
kan kompensere for dårlige søvnvaner.
Søvn gjør underverker på restitusjon, og er
dermed vesentlig for å kunne gjennomføre
gode treninger dag etter dag. Man lærer
dårligere og utvikler seg fysisk tregere dersom
man sover lite eller urytmisk. Dette er også
relevant for barn og unge som tilbringer mange
timer på skolen hver dag.
Her er noen konkrete tips angående søvn:
- Legg deg og stå opp til omtrent samme tid
hver dag, herunder ikke «snu» døgnet helt i
helg. 21:30 - 07:30 er den «ideelle rytmen»,
avhengig av skolestart osv..
- Hold soverommet mørkt og kjølig
- Bruk ørepropper om du er plaget av støy
- Unngå ko ein, herunder spesielt energidrikker
og cola (også Cola Zero og Pepis Max) på
kvelden før du legger deg
- Bygg opp en gradvis rutine, en slags
nedtelling før du legger deg
- Ikke vær sulten eller for mett når du går til
sengs
- Ingen skjerm-tid siste tiden før sengetid
Les mer om hvorfor søvn er så viktig her:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykiskhelse-og-rus/sovn-og-sovnvansker

Mat og drikke
Unge idrettsutøvere som både vokser og
ønsker å utvikle seg sportslig er helt avhengige
av å spise nok, og å spise godt.
Fisk, kylling, karbohydrater fra gode råvarer og
grønnsaker er bedre enn mindre sunne
middager, men mengde er også viktig for unge
idrettsutøvere som har høy treningsbelastning.
Møt på trening med nok energi, men ikke for
mye mat tett opp til trening/konkurranse. Rett
etter trening bør man ha så mye energirik mat
som mulig. Hvis du sitter i bilen en time uten
mat, så klarer ikke kroppen å hente seg like bra
igjen utover dagen/kvelden og til neste dag.
Det går utover treningen videre. Eksempler på
ting som er nt å spise etter trening, f.eks.:
- En banan
- Brødskiver
- Sjokomelk
- Yoghurt
For optimal prestasjon bør idrettsutøvere være i
væskebalanse før de starter en treningsøkt.
Væske tapes kontinuerlig i løpet av dagen og
spesielt under trening. For å dekke
væskebehovet utenom trening bør man drikke
2-3 liter vann hver dag.
Under trening vil stort væsketap uten påfyll føre
til nedsatt prestasjonsevne. Utøvere bør drikke
før de blir tørste, og være spesielt bevisst på å
drikke når det er varmt i været. Det kan være
lurt å starte et moderat væskeinntak 10-15
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minutter før trening, og opprettholde
drikkeinntak hvert 15-20 minutt. På
treningsøkter eller konkurranser på over én
times varighet anbefaler OLT å innta
sportsdrikk, i tillegg til vann. Underveis i trening
og konkurranse er det smart å drikke mindre
mengder ofte, enn store mengder sjelden.

Informasjon og prosedyrer
Informasjon om helse og ernæring

Mat, trening og vekt
Langrenn er en vektbærende kondisjonsidrett,
og vekt kan ha en sammenheng med
prestasjon. Samtidig er idrettsutøvere naturlig
opptatt av kropp, ernæring, trening og
prestasjon. Dette medfører at langrennsløpere
er utsatt for å utvikle spiseforstyrrelser.
Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser, som
medfører vansker med å forholde seg til mat,
men også til egne tanker og følelser, og ofte til
andre mennesker. Å være spiseforstyrret betyr
å være overopptatt av kropp, vekt, utseende
og kroppslig prestasjon Dette kan også henge
sammen med koppsidealer, et ønske om å
passe inn eller et prestasjonsjag innen idrett.
Idrettsutøvere som sliter med spiseforstyrrelser
kan utvikle medisinske komplikasjoner på
bakgrunn av de fysiske utfordringene de
utsetter kroppen for samtidig.
Som tidligere nevnt kan jenter og kvinner
oppleve utfordringer knyttet til sin fysiske
utvikling under og etter pubertet. Dette kan
være årsaken til at kvinner oftere utvikler
spiseforstyrrelser, både i og utenfor idretten.
Trenere, foreldre og medutøvere bør være
bevisst på forekomsten av spiseforstyrrelser i
idretten, og forsøke å ta vare på utøvere.
Besøk: spiseforstyrrelser.no for råd om typiske
symptomer, behandling, og annen nyttig
informasjon i forbindelse med
spiseforstyrrelser.

Mental helse
Andelen som rapporterer om psykiske plager i
ungdomsårene er høy. Mest utbredt er typiske
stressymptomer. På ungdomsskolen opplever
for eksempel tre av ti å være «ganske mye»
eller «veldig mye» plaget av tanker om at «alt er
et slit» eller de «bekymrer seg for mye om
ting».
På videregående er nærmere halvparten plaget
av dette. Jenter er langt oftere enn gutter utsatt
for alle de ulike psykiske plagene som måles
gjennom Ungdata.
Dette gjelder på generell basis, og vi vet ikke
om utøvere i Konnerud IL har lavere eller
høyere andel psykiske plager enn hva som
gjelder landet generelt.
Vi i Konnerud ønsker å gi utøvere verktøy for å
håndtere mentale utfordringer som for
eksempel press, motgang og medgang. På
andre områder som angst og andre psykiske
lidelser vil vi anbefale utøvere og foreldre om å
kontakte andre institusjoner som har
kompetanse på dette området.
Vi anbefaler sterkt å prate med noen dersom
du ikke har det bra. Bare det å dele gjør ofte
godt. I tillegg vil du kunne få råd og veiledning.
Det nnes mange telefontjenester og nettsider
hvor du kan få råd, veiledning og noen å
snakke med. De este er drevet av humanitære
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og frivillige organisasjoner. Både
telefontjenestene og nettsidene er som regel
bemannet av frivillige som har fått opplæring,
ulike fagpersoner eller brukere og pårørende
med erfaringer.
Her nner du en oversikt over steder du kan
henvende deg: https://psykiskhelse.no/
hjelpetelefoner-og-nettsteder
For lokal barne- og ungdomspsykiatri (BUP) i
Drammen:
https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-forpsykisk-helse-og-rus/barne-ogungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/drammenbup
Hvis det haster ring legevaktssentralen på
116 117 eller 113 dersom det er akutt og står
om liv.
Hjertestartere på idrettsanlegget:
Klubben har plassert ut hjertestartere i
Konnerudhallen og på idrettshuset på
fotballbanen. I tillegg har skigruppa en
hjertestarter som kan tas med på samlinger.
Dette er en Idasekk og den henger per i dag i
vinduet på brakka ved siden av hallen når den
ikke er i bruk på samlinger.

Informasjon og prosedyrer
Informasjon om utstyr

Anbefalinger om utstyr
Følgende er våre anbefalinger omkring utstyr:
Ski, staver og skisko
- Tilpasset utstyr er viktig for motivasjonen,
men vi ber dere om ikke å lage et
utstyrshysteri. Barna skal ha godt utstyr,
men også noe å glede seg til når de blir
eldre
- Et par ski kan brukes både til klassisk og
skøyting i de yngste årsklassene. Husk at
fravokste ski kan brukes året etter som
skøyteski. (Skøyteski er kortere).
- For de som skal skøyte en del kan det være
praktisk å ha to par ski (eldre barn). Da kan
det ene paret alltid brukes til skøyting og en
slipper å fjerne smurning fra skiene før en
skate økt. Her kan fjorårets kombiski/
klassiske ski brukes som skøyteski.
- Vi anbefaler ikke smørefrie ski da de ofte glir
dårligere og gir dårlig feste på noen typer
føre.
- I klassisk teknikk er det gøy å gå på ski når
skiene sitter (forutsetter et mykt spenn) og
at det glir godt i bakkene.
- Det nnes mange gode skisko for yngre
utøvere. Vi anbefaler kombisko.
Skismøring
- De yngste barna har behov for blått,
multigrade, smørekork, klister og en skirens.
De eldre barna kan ha behov for følgende
oversikt:

- Swix Blå ekstra - brukes stort sett på alle
typer normalt vinterføre fra -2 grader og
nedover. Det første laget varmes inn
- Rode Multigrade/Swix VR60/Rode 0
- En smørekork til å gni ut voksen med
- Et Universalklister f.eks. K21 fra Swix (VM
klisteret)
- Rødt klister f.eks. Rode Rossa når det er
slaps og regn eller påskesol grov våt snø
- Skirens
- Et smørejern - enkelt, elektrisk
- Gul glider for plussgrader og nullføre
- Lilla glider for vanlig vinterføre
- Kombibørste fjerning av glider, få fram
struktur i sålen
- En plastsikling som bør fornyes av og til
- Randsikling
Glidsone og festesone (klassisk)
Klassisk ski (kombiski) har en sone for
festesmurningen under midten av skiene.
Vanligvis starter denne festesonen en ”voksen”
fotlengde foran bindingen og slutter litt før
hælen. Festesonen rubbes med sandpapir
(100). Ski som skal brukes til både klassisk og
skøyting skal ikke rubbes! I festesonen legges
det ikke glider (glivoks), for du får ikke
festesmurningen til å sitte utenpå glideren. Den
delen av skisålen som er foran og bak
festesonen kaller vi glisonen. På skøyteski er
hele skisålen glisone.
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Anbefalinger om utstyr
Følgende er våre anbefalinger omkring utstyr:
Først og fremst anbefaler vi sterkt å kjøpe brukt
skiutstyr til barn i denne alderen. Både på
klubbens kjøp/salg sider på facebook og på
Finn vil det være mulig å få tak i billig og godt
utstyr.
8 år: Et par ski, et par staver og et par sko.
Anbefaler ikke felleski. Skileik er best på blanke
ski. Rulleski kan lånes av skigruppa.
9-10 år: Et par i hver stilart, hvis du kjøper nye
staver er det lurt å kjøpe disse i skøytelengde.
De blir da otte klassiskstaver året etter.
Kombisko er lurt. Rulleski kan lånes av
skigruppa.
11-12 år: Et par i hver stilart, hvis du kjøper nye
staver er det lurt å kjøpe disse i skøytelengde.
De blir da otte klassiskstaver året etter.
Kombisko er lurt. Rulleski kan lånes av
skigruppa.
13-14 år: To par i hver stilart, der ett par er
konkurransedyktige og det andre paret er tenkt
til trening (grusski). Et par staver i hver stilart.
Sko til begge stilarter. Rulleski til begge
stilarter.
Fortsetter neste side.

Informasjon og prosedyrer
Informasjon om utstyr

Fortsettelse anbefalinger
15-16 år: To gode skipar i hver stilart. Eventuelt et
par zero-ski i tillegg. Staver til begge stilarter.
Sko til begge stilarter. Rulleski til begge stilarter.
Junior: Interesse og ambisjon avgjør behovet. En
løper som konkurrerer fortrinnsvis lokalt klarer seg
lenge med anbefalingene i 15-16. En løper som
konkurrerer med ambisjoner nasjonalt bør ha tre
gode par i hver stilart. Viktigere enn antall par er at
skia du har er gode, og at du kjenner skiene dine
godt.
Generelt: Vi i Konnerud IL er veldig opptatt av at
utøverens kjennskap til sitt eget utstyr er viktigere
enn mengden utstyr. Det å ha noen gode ski som
man har kontroll på og veit egenskapene til er mye
viktigere enn å ha en stor park du ikke har kontroll
på.

Riktig lengde på ski og staver

Barnets
høyde

Klassisk ski

Klassisk staver

Kroppslengde + 0 cm

Skulderhøyde (med
skisko på)

Kroppslengde +/- Skulderkulhøyde + 10cm
5 cm
med skisko på

110-130 cm

Kroppslengde + 10 cm

Skulderhøyde (med
skisko på)

Kroppslengde +/- Skulderkulhøyde + 10cm
5 cm
med skisko på

140 cm +

Kroppslengde + 15-20
cm

Skulderhøyde (med
skisko på)

Kroppslengde +/- Skulderkulhøyde + 10cm
5 cm
med skisko på

Kroppslengde + 20-25
cm

Skulderhøyde (med
skisko på)

Kroppslengde +/- Skulderkulhøyde + 10cm
5 cm
med skisko på

95-110 cm

Junior 165
cm +
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Skøyting ski

Skøyting staver

