
 
 

 

Oslo Skikrets inviterer til Trener II kurs langrenn helgekurs  
Oppstart 23.mars 2018 

Trener II kurset er på 55 timer med lærer, og ca. 15t e-læring i tillegg. Kurset omfatter 
både teori og praksis. Det retter seg mot nåværende eller fremtidige trenere og ledere i 
langrenn for unge fra 13-16 år. Kurset følger opp Treningslederkurset og Trener I kurs.  

Opptakskrav: Gjennomført Trener I (eventuelt T1 og T2 etter gammel trenerløype) og 
45 timer praksis etter gjennomført Trener I-kurs. Fyll inn følgende skjema som ligger på 
nettsida: http://www.skiforbundet.no/langrenn/trenerkurs-langrenn/trener-ii/ Leder 
for treningene eller klubbleder skal signere dette. 

Gjennomføring: Gjennomføres over to helger. Kurset fokuserer på å øke kunnskapen 
om tekniske krav for aldersgruppen, samt å øke kompetansen innen treningslære. For å 
gjennomføre kurset kreves det at du har både klassisk og skøyteski og rulleski, og er mo-
tivert for å prioritere de timene som skal til. Aldersgrense er 16 år. Det vil være en grup-
peeksamen på slutten for å prøve ut det en har lært. Det settes krav til minimum 75 % 
oppmøte. 

Når: 23.-25. mars 2018 (snøhelg) og 4.-6. mai 2018 (barmarkshelg) 
Sted: Idrettens hus på Ekeberg (Ekebergveien 101, 1178 Oslo, 3. etg.) og Skullerud 
  skistadion 
 - første helg: fre og søn: Ekeberg, lørdag: Skullerud (lunsjservering lør/søn) 
  - andre helg: Ekeberg 
 
Tid: - ca. 25-28 timer per helg,  
          - fre: kl. 1730 - 2200, lør: kl.0900 – 1830, søn: kl.0900 – 1400 
          - nøyaktig tidsplan og innhold for hver dag blir sendt ut i forkant av kurset 
 
 
E-modul: informasjon gis på første kursdagen 
Kursholder: Katrine Horsberg Lange: 97186340 
 
Kursavgift: 3000,-  Må avklares med klubb om de betaler. Faktura sendes klubb etter 
oppstart dersom annet ikke er avtalt med deltager. 
 
Påmeldingsfrist: fredag 16. mars, meld på her 
 
Spørsmål og innsending av praksisskjema til: Elisabeth Uhlig-Nordølum i Oslo 
Skikrets, mail: elisabeth.uhlig@skiforbundet.no 
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