
 

 

          Hovden 8.11.2015 

Jesper i farta. Han viste meget solid kjøring på denne samlingen!!! 

 

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: 

Forberedelsene til denne samlingen, etter at samlingen i Pitztal ble avlyst, besto i hovedsak av 

booking av overnatting og trasé i bakken. Skitreningen foregikk i en kort bakke i Havsdalen på snø 

som i all hovedsak var lagret fra vinteren. Geilo har også anskaffet en «snømaskin» som lager snå i 

plussgrader, som kompletterte den lagrede snøen. Overnatting var booket i leiligheter i Havsdalen, 

slik at løperne kunne gå til og bra bakken. Samlingen skulle være et samarbeid med Hovden 

Skigymnas, men for å oppnå muligheter for mest mulig variasjon booket kretsen egen trasé, og ba 

også om at Hovden og kretsen fikk treningstid samtidig. Kretstrener og HSG planla på forhånd hva 

slags type løyper vi skulle stikke fra dag til dag, og i løpet av hver økt skulle løperne da veksle mellom 

disse løypene. I samarbeid med Jan Fjetland organiserte vi dessuten transporten for Rogalands-

gjengen til Geilo i Plogenbussen, og Kjersti var med som leder på samlingen. Rasmus og Ulrik fra 

Hovden, tok tog til Drammen og ble plukket opp av kretstrener der. De tok tog fra Geilo til 

Kristiansand når samlingen var over. 

 

 

 



Detaljert program: 

 

Kari Hognestad Hapnes viste flott framgang i Hintertux og denne fortsatte på Geilo!!! 

 

GJENNOMFØRTE AKTIVITETER

Klokka Fredag 30.10 Lørdag 31.10 Søndag 1.11 Mandag 2.11 Tirsdag 3.11

06:30 Frokost Frokost

07:00 1.økt: SL Frokost 1.økt: SSL Frokost

1 full løype langstaur 1 full løype med

Kortstaurmodell timing Utpakking fra 

Langstaurmodell leilighetene

09:00 1.økt: SL

2.økt: SSL 1 full løype langstaur

1 full løype med med timing

11:00 timing 1 full løype kortstaur

11:00 1.økt: SL

1 full løype langstaur 1 full løype langstaur

med timing

13:00 1 full løype kortstaur

13:00 2.økt: SL Hjemreise

1 full løype langstaur

14:00 1 full løype kortstaur Trenmølle/ergomet-

15:00 ersykkel + mage/rygg

15:00 Barmark:

Aerob, løp i fjellet

17:00 Styrketrening på 2.økt:

helsestudio 1 full løype langstaur

med timing

1 full løype kortstaur

19:00

19:00 Middag Middag Middag

20:00 Frammøte Løpermøte Løpermøte Løpermøte

Innkvartering Prepping av ski Prepping av ski

21:30 Ro Ro Ro



Deltakere: 

 

Jonathan Hebnes fikk fart på skiene og matchet skigymnasløperne i SSL. 

Sportslig utbytte: 

Det sportslige utbyttet på denne samlingen ble bra. En samling i Pitztal ville ha gitt oss et betydelig 

mer variert sportslig utbytte, med bedre muligheter for SSL-trening og dessuten super-g, og i forhold 

til det å få et inntrykk av hvordan det kan være å følge et skigymnasopplegg. Felles bosted og flere 

fellesaktiviteter som barmark og fellesmøter ville ha gitt samlingen en ekstra dimensjon.  

Forholdene på Geilo var overraskende gode med tanke på underlag, og treningene var godt 

organisert mellom lagene som trente der. HSG og kretsen hadde ansvar for hver sin løype i hver økt, 

og løperne vekslet mellom å kjøre rennlike løyper på timing i HSG sine løyper, og mer modellpregede 

løyper som kretsen var ansvarlig for. På den måten fikk løperne en fin miks av både 

konkurransemessig trening og mer grunnleggende teknisk trening. Storslalåmtreningen ble 

gjennomført i ei løype/økt da bakken var for smal til å stikke to løyper. 

Påmelding til samling:

Behov for Behov for Diverse

heiskort overnatting annen info. 31. okt. 1. nov. 2. nov. 3. nov.

Eks. 06 HL Løper Anne Alpinist 1997 Slalåmklubben Ja Ja 1 1 1 1 4
1 06 HL Løper Rasmus Tønnessen 2000 Hovden Ja Ja 1 1 1 1 4

2 06 HL Løper Ulrik Løvdal 2001 Hovden Ja Ja 1 1 1 1 4
3 06 HL Løper Jonathan Hebnes 2000 Sauda Ja Ja 1 1 1 1 4

4 06 HL Løper Kaya Dirksen 2000 Sauda Ja Ja 1 1 1 1 4
5 05 JR løper Jesper Saltvik Pedersen 1999 Plogen Ja Ja 1 1 2
6 03 Hjelper Bjørn Pedersen Plogen Ja Ja 1 1 2

7 03 Hjelper Kjersti Fjetland Plogen Ja Ja 1 1 1 1 4
8 06 HL Løper Karina Fjetland 2001 Plogen Ja Ja 1 1 1 1 4

9 06 HL Løper Eivind Hovda 2001 Plogen Ja Ja 1 1 1 1 4
10 06 HL Løper Kari Hognestad Hapnes 2000 Skif. Ja Ja 1 1 1 1 4
11 01 Gruppetrener Hans Blattmann Ja Ja 1 1 1 1 4

Totalt 11 11 9 9 39

Ant.dgn.
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Karina Fjetland i farta. Ting begynner å falle på plass for Karina!!! 

Mye timing mot skigymnaset var inspirerende for løperne, og intensiteten på treningen ble høyere. 

Resultater fra timingen er vedlagt i egne filer. 

Løperne skulle på denne samlingen ta ansvar for prepping av ski, og de brukte mye tid på dette. 

Glassfiberduken i slutten av traseen samt i heistraseen sløvet kantene mye, så det ble en del sliping. 

Kretstrener hjalp til med dette for å sikre at løperne hadde så gode kanter som mulig. 

Ulrik Løvdal og Rasmus Tønnessen. Begge to viste flott framgang på samlingen!!! 

 

Kaya Dirksen og Eivind Hovda. Når Kaya klarer å holde høy intensitet i kjøringen så viser hun solid kjøring, og når Eivind 

klarer å ha retning inn i kombinasjonene så lukter det «svidd» av kjøringen hans!!! 



Her er gjengen før hjemreisen tirsdag. Fotograf er Kjersti. 

Avsluttende bemerkninger: 

En slik samling, med nesten ingen voksne med, tror jeg løperne syntes var ok. De oppførte seg som 

vanlig helt eksemplarisk og jeg synes de klarte å organisere det meste på en fin måte. Denne 

samlingen bør vi absolutt opprettholde videre, men da primært i Østerrike et sted for å kunne få 

trent flere disipliner og i lengre bakker, som et ledd i det å utvikle løpernes selvstendighet. Også 

denne samlingen viste at samarbeid mellom Hovden Skigymnas og skikretsen kun bidrar til å gjøre 

opplegget for alle løperne bedre. Miljøet blir større, løperne i skikretsen blir inspirert og får kjenne 

litt på skigymnaslivet, trenerne i bakken får nyttige referanser og det blir muligheter for faglig 

utveksling, variasjonen i treningen blir dobbelt så stor som hver enkelt gruppe får til alene, 

kostnadene blir lavere og skigymnaset får ypperlige muligheter for å markedsføre seg overfor 

framtidige søkere.  

Allerede kommende uke er det ny samling på Geilo, og vi krysser fingrene for fine forhold også på 

den samlingen. 

Med hilsen 

Hans Blattmann 

Kretstrener 


