
 

 

          Hovden 18.8.2014 

RAPPORT FRA SAMLING PÅ FONNA 9-14.8 

Rebekka Røsok Reinsnes kjørte veldig sterkt i slalåm på denne samlingen. Hun falt og skadet seg dessverre den siste dagen. Vi ønsker 

henne god bedring! 

Forberedelser: 

Innbydelsen til samlingen ble sendt ut primo juli, og påmeldingsfristen var 4.8. I og med at de fleste 

har hatt ferie i denne perioden, var det en stund en del usikkerhet knyttet til ankomst og avreise for 

en del løpere og foreldre, men når alle personer var bekreftet var det akkurat tilstrekkelig med 

plasser på huset så det gikk fint. Værmeldingene for samlingen var ikke gode dagene før planlagt 

ankomst 8.8, og vi valgte derfor å utsette avreisen med ett døgn. Kretstrener reiste til Fonna i 

henhold til planlagt program grunnet en bestilling av brød samt i forbindelse med utsjekk på huset av 

en tysk treningsgruppe som hadde leid huset i perioden 1-8.8. Været lørdag 9.8 ble til tross for 

meldingene svært bra, og vi kunne med andre ord ha startet samlingen da,-så her bommet vi litt. 

Lørdagen brukte kretstrener til rigging av to arenaer på breen, innkjøp av heiskort, montering av en 

køyeseng samt innkjøp av mat for lørdag kveld, søndag og frokost mandag.  

Grunnet den varme sommeren var arenaene på breen forkortet i forhold til tidligere i år. Under 

storslalåmtrening fikk vi imidlertid inn 27-30 porter, hvilket er helt ok. Fonna har i august for øvrig 

vært eneste norske bre åpen for alpintrening! 

 



Detaljert program: 

 

 

Ivan Hebnes i fint driv. Dette begynner å like noe!!! 

 

Silje Håheim har vært med på mange samlinger denne sesongen og mye av det grunntekniske begynner å falle på plass!!! 

 

Klokkeslett Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

700 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

800 Avreise Avreise Avreise Avreise Avreise

830 SSL SSL- SL SL-drill SSL

frikjøring modeller frikjøring modeller

1030

1030-1115 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj

1115 SSL SSL- SL-drill SL-drill SSL-

modeller modeller Timing modeller

1315 Timing

1430 Kornmåltid Kornmåltid Kornmåltid Kornmåltid Utvask og

avreise

1630 Barmark Barmark Barmark Barmark

LF: ballspill + mage/rygg LF: ballspill + hurtighet LF: ballspill + imitasjon LF: ballspill

HL/JR: jogging + mage/rygg HL/JR: ballspill + hurtighet HL/JR: ballspill + imitasjon HL/JR: løp til vannet

1900 Middag Middag Middag Middag

2000 Fellesmøte Fellesmøte Fellesmøte Fellesmøte

2130 Ro Ro Ro Ro



Deltakere: 

 

I tillegg til løperne over deltok Emil Blattmann på treningen søndag og mandag. Han kjørte noen 

turer selv, og bidrog for øvrig i bakken som øvingsbilde samt i forbindelse med fellesmøtet søndag 

kveld hvor vi gikk gjennom en videoanalyse med tema for samlingen. 

 

 

 

I billedserien over viser Emil bevegelsesforløpet i en storslalåmsving. 

LANDSFINALEGRUPPEN: 10.aug 11.aug 12.aug 13.aug 14.aug Trenere/ledere: 10.aug 11.aug 12.aug 13.aug 14.aug

Si l je Håheim 2002 Sauda 1 1 1 Gruppetrener Ove Næss Øye Sauda 1 1 1 1 1

Stine Håheim 2002 Sauda 1 1 1 02 Hjelpetrener Anders Opedal Sandnes 1

Thea Haug Birkeland 2002 Sauda 1 1 1 02 Hjelpetrener Torbjørn Haugland Skade 1 1 1 1

Ivan Hebnes 2002 Sauda 1 1 1 1 1 03 Hjelper Ottar Bjerke Skade 1 1 1

Karina  Fjetland 2001 Plogen 1 1 1 1 Hege Reinsnes Ski f. 1 1 1

Ine Haugland 2002 Skade 1 1 1 1 03 Hjelper Aud Hege J. Hebnes Sauda 1 1 1 1 1

Hedvig Tønnessen 2003 Hovden 1 1 1 1 02 Hjelpetrener Vibecke Håheim Sauda 1 1 1

Andrine Stoa Bjerke 2003 Skade 1 1 1 03 Hjelper Siv El i  Haug Birkeland Sauda 1 1 1

Rebekka Reinsnes 2002 Ski f. 1 1 1 ? ? 03 Hjelper Per Ove Tønnessen Hovden 1 1 1

Ulrik Løvdal 2001 Hovden 1 1 1 1 03 Hjelper Bård Løvdal Hovden 1
Marte Opedal 2002 Sandnes 1 1 1 1 1

HL/JR-GRUPPEN: 10.aug 11.aug 12.aug 13.aug 14.aug Trenere/ledere 10.aug 11.aug 12.aug 13.aug 14.aug

Merel  Dirksen 1998 Sauda 1 1 1 Gruppetrener Hans  Blattmann 1 1 1 1 1
Kaya Dirksen 2000 Sauda 1 1 1 Gruppetrener Geir Arne Foss Sauda 1 1 1 1 1

Jonathan Hebnes 2000 Sauda 1 1 1 1 1 03 Hjelper Axel  L. Horn Plogen 1 1 1 1 1

Hanne Tjensvold 1999 Jæren 1 1 1 1 1 Fredrik Sandstrøm ski f

Jesper Sa l tvik Pedersen 1999 Plogen 1 03 Hjelper Ari ld Tjensvold Jæren 1
Synne Vatnem 1999 Plogen 1 1 1 1 03 Hjelper Geir Vinnes Sandnes 1

Frida  Øveraas 1999 Plogen 1 1 1 1 1

Bergitte Varne 1999 Plogen 1 1 1 1 1

Ørjan Haugland 2000 Skade 1 1 1 1

Helena Søfteland 1998 Skade 1 1 1

Marie Amdal 1999 Ski f. 1 1 1 1 1

Kari  Hognestad Hapnes 2000 Ski f. 1 1 1 ? ?

Tord Angel l  Berg 1999 Ski f. 1 1 1 ? ?

Ronja  Sandstrøm 2000 ski f 1 1 1 ? ?

Chonn Mankandee 1997 Sauda 1

Daniel Foss 1997 Sauda 1

Rasmus Tønnessen 2000 Hovden 1 1 1 1 1

Vermund Skogland 2000 Plogen 1 1 1 1 1

Marielle Vinnes 1998 Sandnes 1 1 1 1 1



Tema for samlingen: 

 

I forhold til disiplinplanen fikk vi ikke gjennomført super-g trening på denne samlingen. Den varme 

sommeren har gjort dette umulig. Snøsmeltingen bidrog dessuten til mindre terrengutfordringen enn 

vi hadde planlagt. Det tekniske temaet fikk vi arbeidet mye med, og etter 5 dager under flotte 

snøforhold og bra vær tror jeg mange av løperne fikk en bra forståelse av det tekniske budskapet.  

Stikkord for arbeidet var som følger; 

-bevegelsen i en storslalåmsving handler om bevegelse av ytterskien fram gjennom hele svingen 

-bevegelsen starter i svingovergangen på flat ytterski og avsluttes ikke før den samme ytterskien 

igjen ligger flat på snøen. Bevegelsen skal foregå hele tiden, man skal ikke vente på noe eller stoppe 

bevegelsen på noe tidspunkt 

-bevegelsen av ytterskien skal fortsette helt fram til løper er på høyde med neste port, eller ved 

området hvor dusken på inngangen plasseres 

-gjennom hele denne bevegelsen skal løper stå imot maksimalt i ytterskien, altså ingen opp/ned 

bevegelse 

-når ytterskien belastes helt til den igjen ligger flat på snøen medfører dette at løper er i perfekt 

posisjon for å starte neste sving. Skiene vil gjennom hele svingen ligge utenfor tyngdepunktet til 

løperen, når ytterskien belastes helt til den igjen er flat på snøen, har skiene passert under løperen 

og ut på den andre siden. I denne fasen ligger tyngdepunktet foran på skiene og svingimpulsen til 

neste sving er dermed sterkt. Løperen kan på denne måten skape en krapp svinginngang, altså kjøre 

en kort linje. 

Vanlige feil: 

-løper står ikke ut svingen helt til «dusken», og starter neste sving for tidlig. Dette medfører for spiss 

linje, bevegelsen stopper og mange løpere setter seg ned i denne fasen inn mot porten. Når løper 

setter seg ned i denne fasen, så medfører dette også bak-vekt. 

-løper står ikke lenge nok på ytterski og tar i stedet et steg opp i bakken i svingovergangen. Dette 

medfører at løper ikke kommer i optimal posisjon i starten på neste sving, løper blir ofte sittende bak 

og kommer ikke «over skiene» i inngangen. 

 

 

Fonna 9-12(14).8 SL 4. Trykk og bevegelse SL: linjevalg (bruk av dusk) Barmarkssamtaler LF og HL/JR Starttrening SL

SSL 5. Krappere buer og stor vinkel       terrengvariasjon Parallell-SSL

(SG)         variabel portavstand

      stort portvolum og variasjon 

      25/75 kort/langstaur

SSL: linjevalg (bruk av dusk)

       terrengvariasjon

       rytmeskift

SG: full løype med terreng



Rasmus Tønnessen «knakk kodene» i slalåm mandag, og kjørte mange topp turer!!! 

Også Jonathan Hebnes tok store steg denne samlingen og begynte for alvor å gi Ørjan kamp i løypa! Dette er bra for begge guttene!!! 

Sportslig utbytte: 

Det sportslige utbyttet på denne samlingen ble også svært bra. Været ble betydelig bedre enn varslet 

og vi fikk topp treningsutbytte hver dag. Snøforholdene i arenaene var svært bra med kompakt såle. 

Vi valgte å ha grunnsalting hver dag, og dette bidrog også til at frikjøring i starten av øktene skjedde 

på topp underlag. Mange løpere har så langt denne sesongen gjennomført flere samlinger, og dette 

ser vi resultater av når en ny samling starter. Etter få turer er de på plass teknisk og kan fortsette 

arbeidet fra forrige samling. Så langt denne sesongen har vi arbeidet for å få på plass en solid 

grunnteknikk, med fokus på balanse, parallelle ski og en god grunnposisjon. Temaet på denne 

samlingen tror jeg løperne var spennende og noe nytt, og Emil sitt innlegg søndag tror jeg var  



 

Bergitte gjennomførte en solid samling og viser topp prestasjoner og god stabilitet! 

 

Karina Fjetland (til venstre) i aksjon i slalåm. Etter skadeproblemer tidligere i vår gjennomførte hun denne samlingen det meste av 

programmet og begynner for alvor å finne tilbake til seg selv i løype igjen. Kari viste solid kjøring under hele samlingen og etter flere gode 

samlinger denne sesongen er hun for alvor tilbake etter sine mange beinbrudd. Bra innsats av begge jentene!!! 

illustrerende og forklarende for løperne. Samtaler med løperne de neste dagene, både i bakken og på 

videogjennomgangen på kvelden viste at budskapet var mottatt.  

Vi gjennomførte tre dager med timing, 2 dager i SSL og en dag i SL. Timing på trening bidrar til å 

holde intensiteten på treningen høy, vi får testet om løperne klarer å holde fokus på sine oppgaver, 

og dessuten bidrar dette til at løperne tilegner seg en offensiv teknikk-det handler jo om å komme 

fortest mulig til mål. Resultatene fra timingen er vedlagt i excel-dokumentet «timinglog». Den siste 

dagen samarbeidet vi med HSG i forhold til løyper og timing. I begge øktene kjørte vi i hverandres 

løyper, og i begge løyper på timing. Kretsen og HSG trente i ulike arenaer, og dette bidro derfor til 

større variasjon i treningen. Tidene fra timingen mot HSG viste at kretsens løpere absolutt matcher 

skigymnaset, men vi må ikke glemme at gymnaselevene kjører med ski med betydelig mindre 

innsving (større radius). 

Avsluttende bemerkninger: 

Deltakelsen på denne samlingen var i år svært god sammenliknet med de to foregående sesongene, 

dette viser at mange har blitt inspirert av samlingene så langt denne sesongen. Når samlingen ble 



forkortet med én dag i starten valgte noen og ikke komme da de kun hadde planlagt å delta den 

første helgen, så antall deltakere kunne med andre ord ha vært ennå større. 

Den siste dagen falt Rebekka Røsok Reinsnes og brakk dessverre opp igjen det ene beinet i 

underarmen. Hun hadde tidligere i vår brukket armen under fotballtrening. Hun glemte dessverre å 

kjøre med skinne den siste dagen, og dette har nok dessverre medført at utfallet av et ikke stygt fall 

medførte at hun slo opp bruddet. Rebekka er nå nyoperert. Vi sjekker nå mulighetene for om hun 

kan delta på samlingen i Hintertux med et spesielt opptreningsregime og med en eventuell tilpasset 

gips. 

Nok en skisamling står for tur på Fonna i år. Samlingen er åpen for HL og JR-løpere og er planlagt i 

tidsrommet 27-31.august. Ellers er det skolestart for løpere og start på barmarkstrening i klubbene. 

Jeg vil sende ut et nytt treningsprogram med tips til barmarkstreningen i løpet av denne uken. 

Med hilsen 

Hans Blattmann 

Kretstrener 

Marie Amdal kjørte sterkt i storslalåm. Ørjan Haugland var veldig solid i storslalåm, og han kjente heller ikke noe til kneproblemene 

tidligere denne sesongen. 

Ulrik Løvdal viste lovende takter på samlingen, ting begynner å falle på plass. Ronja Sandstrøm (høyre) viste også fine takter, spesielt i 

slalåm! 

 

 

 


