
	
 
Kvinnekombinert 2022 
 
Samlingsbasert satsningsgruppe for jenter i junioralder. Samlingene er åpne også for jenter i alders-
bestemte klasser. Kombinert for jenter følger kombinert-modellen med 3 team på junior-nivå Bejing-
girls 2022 er et supplement til satsning gjennom teamene.  
 
Målsetning:  

§ Skape gode treningsmiljø og samhold blant jentene på tvers av team.  
§ Sikre individuelt tilpasset treningsopplegg for jenter som driver kombinert, økt kvalitet i tre-

ningshverdagen.  
§ Legge til rette for utvikling av toppidrettsutøvere i kvinnekombinert, gjennom bl.a økt bruk 

av fagkompetanse fra OLT.  
§ Økt kompetanse i kombinert-Norge for viktige innsatsområder for utvikling av kvinnekombi-

nert.    
 
Trenere og ledere:  
Linda Svendsrud – Kvinnekoordinator 
Øivind Strøm – Sportslig ansvarlig kvinnekombinert 
Jo Morten Hagen – Treningsplanlegging 
 

NÅR HVA HVOR ANSVAR 
13.-
17.6 

Kick off – Kvinnekombinert 2022 
 
Innhold: 

- Skishow i Holmenkollen  
- Hopp og langrennstrening 
- Faglig påfyll 

 

Oslo JMH 
ØS 
Linda 

13.-
16.8 
 

Samling med Kombinertskolen 
 
Innhold: 

- Treningsdager i Knyken mandag kveld til og med onsdag 
- Konkurranse i Knyken torsdag 
- Faglig med OLT 

 

Tr.heim Linda 
ØS 
JCB 

7.- 9.9 KK-samling Lillehammer 
- Supersprint i byen 
- NM kombinert 
- Faglig input 

 

Lhmr ØS 
JMH 
Linda 
 

8.-
11.10 
 

NC Trondheim forlengelse 
- Samling sammen med Team Beijing 
- OLT baistrening og treningskultur 
- Hopp og langrennstrening 

Tr.heim ØS 
GST 
HK 

2-4.11 
 

Miljøsamling Trysil 
- Skitrening på snø 
- Balanse og hurtighet 
- Sosialt 

 

Trysil JMH 
LS 

 
 



	
Mer om satsningsgruppen 

• Alle aktuelle jenter skal til daglig trene i sine vante treningsmiljøer, satsningsgruppen er et supplement 
til dette. 

• Jenter i junioralder som satser på kombinert inkluderes i satsningsgruppen. Yngre utøvere kan 
hospitere på samlinger i samråd med nasjonale trenere og teamtrener/foresatte.  

• Samlingsbasert treningsopplegg, med spesifikk trening for både hopp og kombinert: 
o 2-3 samlingshelger på vår og sommer 
o 1 ukessamling sommer/tidlig høst 

• Kompetanseutvikling 
o Hva kreves for å bli kombinert-utøver, helhetsperspektiv på utøveren som person 
o Kosthold/ernæring 
o Sykdom/skadeforebygging 
o Andre aktuelle tema i samråd med utøvere, trenere, ledere og OLT.  

• Det vil bli egenandeler for samlinger og internasjonale renn på samme nivå som for herresatsningen 
(f.eks i sesongen 17/18: 2000kr i egenandel for deltakelse i COC-renn internasjonalt.) 

 
Forventninger til utøvere som deltar i satsningsgruppen: 

• Ønsker å utvikle seg som skiløper og fører treningsplan i samråd med teamtrener og nasjonale trenere 
• Fører OLT sin treningsdagbok, og har denne åpen for de nasjonale trenerne 
• Gjennomfører Ren utøver årlig 
• Underskrevet representasjonsavtale før evt deltakelse internasjonalt 
• Opptrer iht idrettens verdier og regler, er positiv bidragsyter i gruppen 

 
Kontaktpersoner 18/19  

• Nasjonal hovedtrener kvinnekombinert; Øivind Strøm.  
o Sportslig ansvarlig for kvinnekombinert. 
o Oppfølging av teamtrenerne i våre 3 team. 
o Bistår med noe oppfølging av enkeltutøvere utenfor team, kvalitetssikre planer  
o Trener på enkelte renn internasjonalt 

• Nasjonal trener/fagressurs treningsplanlegging kombinert; Jo Morten Hagen  
o Bistår med noe oppfølging av enkeltutøvere utenfor team, kvalitetssikre planer  
o Oppfølging teamtrenere 
o Faglig ressurs på langrennstrening/kombinertrening for jenter 

• Koordinator – i KK; Linda Svendsrud 
o Planlegging og rapportering OLT-prosjekt. 
o Idrettspolitisk arbeid Norge og internasjonalt. 
o Koordinering, sikre informasjon til team og aktuelle utøvere.  
o Lagleder på enkelte internasjonale renn  

 
• Teamtrenere med jenter i team: 

o Andre Nyeng Olsen – trener Granåsen skiteam 
o Thomas Kjelbotn – trener Granåsen skiteam 
o Stian Kvarstad – trener Granåsen skiteam 
o Jo Morten Hagen – trener Kollenhopp kombinert 
o Calo Bromel – trener Kollenhopp kombinert 
o Gudmund Storlien – trener LNC 

 
 


