
 

 

 
 

TRENINGSPROGRAM JUNIOR OG SENIOR 
SNØSAMLING PÅ SOGNEFJELLET 

21.-25. JUNI 2019 

 
Treningsøktene tilpasses ut fra alder, nivå og kjønn. Det blir for eksempel forskjell i dragtid på 

harde økter og i varighet på rolige økter ut fra dette. 
 

Fredag 21. juni: 
Kl 15:00  Oppmøte inne på grusen i Sognefjellshytta, kort infomøte. 
Kl 15:15  Klassisk rolig 1,5 -2t.  

    (Infomøte etter middag) 
Lørdag 22. juni: 
 Kl 08:15: 1.økt. Klassisk, intervall 3-5 x 10min (sone 3, teknisk fokus!). Filming av teknikk 

Kl 16:00:  2.økt. Skøyting ski rolig 1,5t – 2t (legg inn noe uten staver)  
 
Søndag 23.juni: 
 Kl 08:15: 1.økt. Skøyting rolig med hurtighet, 1,45t    

Kl 16:00:  2.økt. Løping småkupert terreng/grus 45 min +stigningsløp + spenst +styrke + tøying
      (Kan ordne med styrkerom for senior, hvis behov)  

Mandag 24.juni: 
 Kl 08:15:  1.økt. Distanseøkt skøyting 25 – 40min (sone 3/4, teknisk fokus!).  Filming av teknikk  

Kl 16:00:  2.økt. Staking rulleski 1t –1,5t 
Kl 19:00:  Felles grilling (værforbehold)  
 

Tirsdag 25.juni: 
 Kl 09:00  Langtur kombiøkt, klassisk /skøyting 2 – 3t  

 
* Det kan være lurt å løpe 5-10min + stigningsløp, etter noen av skiøktene + litt tøying 
* Det vil være god teknisk oppfølging på øktene, samt noe analyse av video. 
* Det kan bli justeringer i programmet hvis været er dårlig på fjellet.  
 

Skiløypa er ca 8km, og ligger ved Sognefjellshytta. Siden skiløypa ligger på rundt 1400moh kan været variere svært mye. Ta 
med treningstøy til all slags vær. Selv om det er sommer, kan det være kaldt på fjellet. Husk solbriller og solkrem!  
 
Løypa ved Sognefjellshytta blir kjørt to ganger om dagen og saltet. Føret kan være ganske skarpt i starten av øktene, mens 
det blir bløtere mot slutten. Hvis det er skareføre en morgen, kan vi benytte oss av dette.  
 
Det tar ca 35-40 min å kjøre fra Skjolden Brygge (der vi bor) til Sognefjellshytta. 
 
Spørsmål angående trening rettes til hovedtrener for junior/senior Sondre Eriksen, tlf. 90146198. Andre praktiske spørsmål 
rettes til leder for samlinga Anders Embergsrud, tlf. 92426229.  
 
Trenere på samlinga: Sondre Eriksen, Mads Madsgård, Emil O. Andersen og Krister Sørgård (fre,lør,søn). 
 
 

Nå er det bare å glede seg til samling! ☺  
 


