
 

          München 1.11.2014 

RAPPORT FRA SKISAMLING I PITZTAL, 26.10-2.11-2014: 

 

«Panorama» i Pitztal 

Forberedelser: 

Forberedelsene til denne samlingen startet i juni 2014, med booking av overnatting samt 

treningstraseer. Samlingen var et samarbeidsprosjekt med Hovden Skigymnas, så det praktiske måtte 

koordineres med dem. Kretstrener booket hotell og treningstraseer på breen for hele gruppen, og 

gjennomførte også forhåndsbetaling av overnatting og heiskort på forhånd gjennom kretskontoret. 

Reiseopplegget var noe krevende å få på plass. Etter samlingen i Hintertux kjørte kretstrener en 

tilhenger med utstyr til Pitztal, denne ble parkert der til vi ankom søndag 26.10. Deltakerne fra 

kretsen reiste nedover med fly og hentet ut leiebiler i München. Hjemreisen var også organisert med 

fly, men unntak av kretstrener som kjørte sammen med Vidar Bachmann i skigymnasets buss fra 

Munchen til Kr.sand. Skigymnasbussen dro hengeren tilbake til Kr.sand og kretstrener kjørte så 

denne videre til Stavanger, Haugesund og Sauda søndag 2.11 og leverte ut bagasjen fra turen. 

Alpinkomiteen gjennomførte et løper-uttak til denne samlingen basert på en rekke kriterier som var 

kommunisert til klubbene på forhånd. 

 

 

 



 

Detaljert program: 

 

Planen over ble gjennomført nesten 100 %. Super-g treningen torsdag ble dessverre avlyst grunnet 

tåke og nedbør, og ble erstattet med storslalåm.  

Tord Angell Bergh på siste tur 28.10. Litt lengre ned i løypa falt han og skadet seg. 

 

Dag Mandag 27.10 Tirsdag 28.10 Onsdag 29.10 Torsdag 30.10 Fredag 31.10 Lørdag 1.11

06.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

07.00 Tog til breen Tog til breen Tog til breen Tog til breen Tog til breen

08.15. Tog til Breen

08.00 1.økt: 1.økt: 1.økt: 1.økt: 1.økt: 1.økt:

SSL frikjøring SSL Super-g Super-g SL SL

Panorama Panorama Panorama Panorama/ Panorama/

SL-traseer SL-traseer

12.30. Møte pistensjef Møte pistensjef Møte pistensjef Møte pistensjef Møte pistensjef Skikrets:

13.00 Lunsh i bakken Lunsh i bakken Lunsh i bakken Lunsh i bakken Lunsh i bakken Avreise til Munchen

14.00 Skolearbeid Skolearbeid Skolearbeid Skolearbeid Skolearbeid senest kl. 12.30

fra hotellet

16.00

16.30 Barmark Barmark Barmark Barmark Barmark

Lett aerob økt Styrke mage/rygg Aerob økt Fotball ute Egentrening

Uttøyning Uttøyning sammen med 

HSG

19.00 Middag Middag Middag Middag Middag

20.00 Møter Møter Møter Møter Møter

22.00 Ro Ro Ro Ro Ro



 

Bergitte Varne i aksjon i storslalåm. 

Deltakere: 

Alpinkomiteen hadde foretatt et løper-uttak til denne samlingen, basert på løpernes sportslige nivå, 

løpernes deltakelse på samlinger tidligere denne sesongen samt fysiske tester som har vært 

gjennomført tidligere denne sesongen. 

 Følgende var med på turen; 

Deltakere Født Klubb 

Kaya Dirksen 
Jonathan Hebnes 
Bergitte Varne 
Line Mørch Utseth 
Frida Øveraas 
Vegar Arnesen 
Kari Hognestad Hapnes 
Hanne Dubland Vestre 
Marie Amdal 
Tord Angell Bergh 
Hanne Tjensvold 

2000 
2000 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
1996 
1999 
1999 
1999 

Sauda IL 
Sauda IL 
Plogen Skiklubb 
Plogen Skiklubb 
Plogen Skiklubb 
Plogen Skiklubb 
Skiforeningen Stavanger 
Skiforeningen Stavanger 
Skiforeningen Stavanger 
Skiforeningen Stavanger 
Jæren Alpinklubb 

Hans Blattmann 
Geir Arne Foss 

 Kretstrener 
Hjelpetrener 

 

Fra Hovden Skigymnas deltok Trym Akselsen, Erik Auestad Svendsen, Anniken Stebekk, Lisa Blunck 

Moe, Chonn Mankandee, Daniel Foss, Jacob Lie Larsen og Emil Amlien samt Vidar Bachmann som 

trener. 

 



Sportslig utbytte: 

Det sportslige utbyttet på samlingen ble meget bra. Med unntak av onsdagen, så hadde vi fantastisk 

vær i 5 dager, vinterlige forhold, og traseer på ypperste nivå. Valget av Pitztal som arena for denne 

samlingen var for å få variasjon fra kjente traseer i Hintertux, og ikke minst fartstraseer i  

Frida Øveraas og Marie Amdal i aksjon i super-g. 

verdensklasse. Storslalåmtraseene er lange og har solid høydeforskjell og er som rennarenaer å 

regne, -løperne har ikke kjørt slike lange løyper siden i fjor vinter. Også traseene for slalåm var både 

lange, med variert terreng og dessuten lagt med kunstsnø. Uken før vi ankom Pitztal hadde det 

snødd omkring 1m, og underlaget var derfor noe bløtt i deler av breen, men forholdene ble gradvis 

fastere utover i uken. 

Mandagen ble brukt til frikjøring, og løperne gjorde seg kjent i anlegget. Pitztaler Gletscher består av 

to hovedarenaer, -«Brunnenkogel» som har en lang T-krok og en lang trase med moderat helning, 

samt «Panorama» som har SG- og U-traseer, lange SSL-traseer og mange SL-traseer. Tirsdagen kjørte 

vi SSL i Panorama, og løperne fikk virkelig brynt seg i en bratt og lang trase. Tord Angell Bergh var 

uheldig og falt og skadet seg. Foreløpig diagnose var røket fremre korsbånd, og han mistet dessverre 

resten av samlingen grunnet dette. Tord skal på ny undersøkelse når han kommer hjem, og vi håper 

eventuell operasjon og opptrening går bra slik at vi ser han i løypene igjen så snart som mulig. 

Onsdagen ble det kjørt super-g i Panorama, og dette ble en svært spennende og motiverende økt for 

løperne. En super-g løype på i underkant av 50sekund, men to stupbratte heng, variert underlag fra 

snø til is, stilte store krav til løperne. To løpere fra Nydalen Skigymnas i Oslo trente også sammen 

med oss i super-g. Torsdag var også planen om å kjøre super-g, men grunnet tett tåke og snøvær lot 

ikke dette seg gjøre. Vi samarbeidet med Nydalen Skigymnas om en storslalåmløype som vi kjørte 

noen turer før forholdene ble for krevende.  

Hanne Tjensvold og Vegar Arnesen i slalåm. 



 

Jonathan Hebnes og Kari Hognestad Hapnes i slalåm. 

Fredag kjørte vi SL i to arenaer før lunsh, og i én av disse etter lunsh. Vi hadde en kort-staurløype og 

en langstaurløype i full Fis-lengde med 54 svinger. Samlingen ble avsluttet lørdag med slalåm, og full 

løype med timing. Bergitte Varne snublet i en snøklump på vei ned til løypen etter lunsh, og fikk et 

slag i hodet. Hun følte seg uvel i starten men kom fort til hektene igjen. Men, av sikkerhetsmessige 

grunner måtte hun stå over skitreningen lørdag. 

Geir Arne Foss var med som hjelpetrener på samlingen, og han fulgte med både Tord og Bergitte 

etter uhellene deres, og gjorde en super jobb her. Stor takk til Geir Arne!!! 

Samlingen var som tidligere nevnt en fellessamling for skikretsen og Hovden Skigymnas. Samarbeidet 

mellom trenerne gikk utmerket, og jeg tror løperne ble litt kjent med hverandre i løpet av uken. All 

skitrening ble gjennomført sammen, og også 2 av barmarks-øktene. Vidar Bachmann hadde også 

torsdag kveld en presentasjon av skigymnaset hvor skikretsens løpere kunne stille spørsmål om 

tilbudet på Hovden. Treningsutbyttet ble som sagt meget bra, og med 3 trenere i bakken ble 

kvaliteten på treningen svært god. Vi kjørte timing i super-g onsdag og timing i SL fredag og lørdag, 

timinglog er vedlagt rapporten.  

Kretstrener måtte være tilstede på møter med «Pistensjefen» hver dag kl. 12.30. Møtene i Pitztal er 

ganske annerledes enn i Hintertux, med litt «først til mølla» kultur, men vi fikk det vi ønsket av 

traseer hver dag. 

Kaya Dirksen og Line Mørch Utseth i slalåm. 



Hanne Vestre i storslalåm. 

Avsluttende bemerkninger: 

Når man planlegger en samarbeidssamling som dette, må valg av traseer skje på skigymnasets 

premisser. Enkelte traseer lå nok derfor noe i overkant av hva noen av kretsløperne klarte å 

beherske. Men å ha kjørt slike traseer vil nok bidra til å bryte noen grenser og gjøre dem mer 

offensive i forhold til liknende arenaer.  

Kretsløperne hadde ikke med seg sine foreldre denne gangen, og måtte ta et mye større ansvar selv 

på denne samlingen, som med prepping av ski f.eks. Det å kunne ta et større ansvar selv var også ett 

av målene med denne samlingen. Løperne klarte seg utmerket på samlingen, oppførselen deres var 

som vanlig helt upåklagelig og det samme må sies om deres innstilling og innsats. 

Trenernes hadde en kort oppsummering etter samlingen, og var enige i at dette hadde vært en fin 

samling. For kommende sesong vil vi arbeide for følgende endringer; 

-begge gruppene bør ankomme samme dag, og helst en søndag formiddag til Pitztal slik at mandag 

blir en full treningsdag på breen. Om vi kan sende 1 trener i forkant som kan ordne med heiskort og 

trase dagen før vil det være helt optimalt. Vi kan da være i full trening i egen trase fra første dag av. 

-det bør legges opp til 6 fulle treningsdager, fra og med mandag til og med lørdag for alle løperne. 

Det er en kostbar og lang reise, så 6 dager på ski må være et minimum. 

-transportopplegget for kretsløperne var ikke optimal på denne samlingen. Neste år bør bagasje 

lagres i en varebil i München, og vi vil da kun trenge 1 leiebil samt at bagasjekapasiteten til/fra 

flyplassen vil være betydelig bedre. 

Med hilsen 

Hans Blattmann, kretstrener 


