
SAMARBEIDSPROSJEKT TELEMARK /VESTFOLD SKIKRETS, BUSKERUD SKIKRETS OG 
OLYMPIATOPPEN SØRØST

• Innspill til samarbeidsprosjekt mottatt fra OLT Sørøst ultimo februar 2018

• Målsetting: 
• Styrke det faglige tilbudet til løpere på seniornivå som ikke har tilbud gjennom team

• Styrke det faglige tilbudet til trenere i regionen

• Videreutvikle samarbeid mellom skikretsene i regionen

• Målgruppe: Langrennsløpere 20-27 år som ikke har direkte tilbud gjennom 
team o.l.

• LK i de to skikretsens har hatt en rekke møter i perioden mars-mai 2018. Det 
har i tillegg vært løpende kontakt via epost og tlefon



SAMARBEIDSTILTAK ……………
• HVA HAR VI OPPNÅDD I LØPET AV SNAUE 3 MÅNEDER?

1. Det er utarbeidet felles søknad til Sparebanken Øst om innkjøp av stor tredemølle 
for fysisk testing og teknikktrening av primært langrennsløpere. Søknaden er på 1 
mill kr. Søknaden oppfatter også forutsetning om at mølla skal kunne brukes av 
andre idretter (primært sykkel og paraidrett langrenn)
• Forutsatt positiv tilbakemelding på søknaden, vil tredemølla bli plassert i Drammen
• Enighet mellom skikretsene om plassering!
• Arbeides med å finne egnede lokaliteter. Positive signaler ☺
• Arbeidet med organisering og finansiering av drift vil settes i gang så snart det foreligger svar 

på søknad
2. Faglige tilbud sesongen 2018-2019

• Målsetting:
• Økt fokus på å få flere utøvere fra regionen i aldersgruppen 20-27 år til toppen av internasjonal 

langrenn

• Strategi:
• Legge til rette for en samhandlingsarena og erfaringsutveksling mellom regionens talentfulle 

utøvere og deres trenere for å; styrke kompetanse og bidra med dette ut i respektive 
treningsmiljøer



SAMARBEIDSTILTAK……….
• Samling 1: Konnerud/Drammen 6/9-2018

• Tema: Teknikk og motorikk, teori, trening og praksis

• Oppmøte kl 09:00-17:00

• Fagpersoner OLT SØ: Lars Rune Haslestad

• Fagpersoner teknikk: Steinar Mundal,  Krister Sørgård ??? Sondre Eriksen? Trener Konnerud?

• Samling 2: Bø, medio oktober 2018

• Tema: Testing og treningsplanlegging 

• Oppmøte kl 10:00

• Fagpersoner OLT SØ: Martin Gjøra

• Fagpersoner treningsplanlegging: 

• Potensiell FoU prosjekt - kartlegging av VO2max ift arbeidskrav langrenn

• Samling 3: medio januar 2019

• Tema: Mental trening og utøver-trener relasjon

• Fagpersoner OLT SØ: Eirik Hofseth & Frank Heggebø

• Veien videre fra dette blir at aktiveringen av nettverket for uttak og kriteriene rundt dette gjør sine prosesser.



Samarbeidstiltak ………
• -Aktuelle løpere Buskerud:

KVINNER

• Amalie Honerød Olsen, Mjøndalen IF

• Agnes Irene Longfjell, Vikersund IF 

• Amalie Winnes, DBK

• Ragnhild Rønning, Vikersund IF

• Karoline Madsen, Konnerud IL

• Margrethe Røssum Dyrhovd, Krødsherad IL

• Katrine Seim, Hol IL ……

MENN

• Albert Øhlschagel, Vestre Lier IL

• Ola Jordheim, Hemsedal IL

• Trym Halbjørhus Fikke, Hemsedal IL

• Emil Intelhus Brøto, Gol IL

• Kjetil Andre Bjerkrheim, Nesbyen IL

• Sigurd Rønning, Vikersund IF

• Sivert Leander Johansen, DBK

• Emil Sørgård, Ringkollen Ski

• Kristen Mikkelsplass, Bromma IL

• Ole Marius Kirkeng, IL ROS

• Bendik Skjønberg-Holth, IBK

• ANDRE ???????????



Samarbeidstiltak ………

• LK foreslår 
• utvalg på tre personer velger ut kretsens deltakere 

• Gjermund Rønning
• Mads Madsgård
• ……………………….. 

• Utvelgelse skjer i samarbeid med TVSK 
• Frist : 15.juni 2018

NB ! Løpere på representasjonslag  ( Landslag, Team Veidekke, private lag) kan også 
inviteres til å delta 
Trenere i krets og klubb, spesielt utøveres personlige trenere, inviteres spesielt til å 
være med på samlingene!


