
 

          28.3.2017 

Til klubbene 

SAMLINGSOPPLEGG I KRETSREGI, SESONGEN 2017-2018: 

Sammen med denne e-posten får dere tilsendt samlingsopplegget i kretsregi for kommende sesong. 

Opplegget følger i all hovedsak samme prinsipper som tidligere sesonger med åpne og utvidede 

samlinger. Samarbeidet med Hovden Skigymnas videreføres etter en sesong hvor vi alle har jobbet 

som et stort team med å utvikle alpint i vår del av landet. Responsen på kretstreners besøk i 

klubbene har vært liten de to siste sesongene, så kommende sesong er det ikke lagt opp til faste 

rundturer til klubbene. Hvis klubber ønsker besøk, så tas det direkte kontakt og avtaler dette med 

kretstrener. Det er kommende sesong ikke lagt opp til rene barmarkssamlinger i kretsregi.  

Kostnader på samlinger: 

For alle løpere, uansett om de er påmeldt utvidet opplegg eller ikke, vil det bli fakturert en 

treneravgift pr. dag på kr. 160, dette er uendret fra forrige sesong. Denne avgiften skal gå til dekning 

av trenerkostnader knyttet til at kretsen har en ansatt trener. Som i forrige sesong vil det også 

beregnes en kostnad til dekning av felleskostnader på samlingen, som innkjøp av salt, 

transportkostnader og honorarer for trenere, samt andre kostnader. Felleskostnadene vil således 

variere noe fra samling til samling, men det vil uansett bli jobbet hardt for å holde disse kostnadene 

så lave som mulig. Etter hver samling vil det bli sendt ut en kostnadsfordeling til klubbene på samme 

måte som tidligere sesonger. 

UTVIDET OPPLEGG I SKIKRETSREGI, SESONGEN 2017-2018: 

Også i sesongen 2017-2018 legger skikretsen opp til et samlingsopplegg bestående av åpne og 

utvidede samlinger. De utvidede samlingene er åpne for løpere som er 11 år og eldre (løpere født i 

2006 eller tidligere/U-12), men utvidet samling i Hintertux er kun åpen for løpere i LF-gruppen (U-14) 

og eldre. Samlingsopplegget er et «tripp-trapp»-opplegg hvor løperne får muligheter til å delta på 

flere samlinger jo eldre de blir. Fargene i tabellen under viser hvilke samlinger de ulike 

aldersgruppene kan delta på. 

HSG-U: 

I samarbeid med Hovden Skigymnas vil det også kommende sesong bli gitt et tilbud kalt HSG-U. 

Tilbudet er rettet mot løpere i hovedlands-(U-16) og junior-gruppen som har meldt seg på utvidet 

samlingsopplegg men som har lyst til å satse mer. Tanken er at løperne som melder seg på opplegget 

vil få tettere oppfølging både på ski og barmark og gruppen vil på samlinger ha regelmessig 

samtrening med HSG på alle skisamlinger. Den tettere oppfølgingen omfatter egne treningsprogram, 

oppfølging av treningsdagbok, jevnlig kontakt utenom samlinger med trener, oppfølging i forhold til 

valg og tilpasning av utstyr, oppfølging på et internasjonalt barnerenn i løpet av sesongen. Tilbudet 

omfatter også mulighet til deltakelse på skisamling i Pitztal/Hintertux i begynnelsen av november. 



Tanken er også at løperne gjennom hele sesongen har mulighet til medtrening med HSG uten ekstra 

kostnad. Det stilles noen krav til løperne som ønsker å melde seg på HSG-U; 

 Løperne betaler en egenandel på kr. 5000 som skal dekke ekstra oppfølging fra trener, en 

treningsjakke med HSG-U logo på, sesongkort i Hovden Alpinsenter, lue og buff. 

 Løperne må føre Olympiatoppens treningsdagbok (dette er gratis) 

 Løperne må delta på minimum 1 iron-man test i løpet av perioden mai til oktober 

 Løperne må forplikte seg til å delta på 80 % av planlagte samlinger 

 

Gruppeinndeling på samlinger: 

 På alle samlinger deles løperne inn i grupper avhengig av alder, og gruppene vil være som 

følger; 

U-16:  (løpere født i 2002 og 2003, eller tidligere) 

U-14:   (løpere født i 2004 og 2005) 

U12:    (løpere født i 2006 og 2007) 

Rekrutt:  (løpere født i 2008 eller senere) 

Gruppen U-16 vil altså omfatte alle løpere i denne aldersgruppen, uavhengig av om løper er 

påmeldt «HSG-U» gruppen eller ikke.  

På enkelte økter vil enkelte løpere kunne delta på trening med enten en eldre gruppe eller en 

yngre gruppe, avhengig av hva denne løperen har behov for å trene på. Dette avgjøres av de 

ansvarlige trenerne fra dag til dag eller fra økt til økt. 

Oversikt over samlinger, sesongen 2017-2018: 

 
 
 
Samlinger 

 
 
 
Tidsrom 

 
 
Ant. 
Dg. 

 
 
Åpen (å) 
Utvidet (u) 

Åpne samlinger 
10år og yngre 
Født 2006 eller 
tidligere 
(Rekruttgruppen) 

Åpne samlinger 
11-12 år 
Født 2006-2007 
(U12-gruppen) 

Utvidede 
13-14år 
Født 2004-
2005 
(U14 
gruppen) 

Utvidede 
15-16år 
Født 2002-
2003 
(U16 
gruppen) 

Utvidede 
Junior 
Født 2001 og 
tidligere 
(Jr-gruppen) 

Sauda 27.4-1.5 4 Å      

Fonna 1 24-28.5 4 Å      

Fonna 2 16-20.6 4 Å      

Fonna 2 21-25.6 4 U      

Fonna 3 9-13.8 4 U      

Fonna 4 30.8-3.9 4 Å      

Hintertux 1-14.10 13 U      

Hintertux 7-13.10 6 Å      

Pitztal 28.10-
4.11 

7 U    Kun HSG-U Kun HSG-U 

Geilo 16-20.11 4 Å      

Haukeli 29.11-
3.12 

4 Å      

SUM DAGER 52  22 26-34 30-45 30-52 30-52 

 



Påmelding til utvidet samlingsopplegg og HSG-U, påmeldingsfrist mandag 1.5. 

Ved å melde seg på utvidet samlingstilbud og eventuelt HSG-U, får løperne mulighet til å delta på de 

utvidede samlingene. Påmelding krever IKKE at de deltar på alle de utvidede samlingene, men melder 

de seg IKKE på kan de heller ikke delta på de utvidede samlingene.  

Påmeldingskostnad er kr. 2000/løper. For aldersgruppen 11-12 år (U-12) er påmeldingskostnaden kr. 

1500/løper. Dette beløpet skal dekke den ekstra oppfølgingen løperne mottar som deltakere på det 

utvidede sportslige opplegget (oppfølging barmark, hjelp med utstyr, løper-samtaler og tett 

veiledning m.m.). 

Klubbene vil som forrige sesong også bli fakturert med en andel på kr. 1000/løper for hver løper som 

melder seg på utvidet samlingsopplegg. Samlet beløp belastes klubbene etter påmeldingsfrist.  

Klubbvis påmelding til utvidet opplegg med navn og fødselsår til hansblat@online.no innen 1.5 på 

vedlagte påmeldingsskjema. 

Trenerteam neste sesong: 

Når vi har oversikt over påmeldingene til kretsens samlingsopplegg vil vi jobbe med å få etablert 

trenerteamet. Så snart dette er på plass, sendes det ut informasjon om dette. 

Mvh Hans Blattmann, kretstrener 

mailto:hansblat@online.no

