
Høgskolen i Hedmark, Olympiatoppen Innlandet, 

Hedmark Idrettskrets og Hedmark Skikrets inviterer til 

Fagdag for idretten: «TESTING» 

på Høgskolen i Hedmark, Terningen Arena, Elverum 

lørdag 23.04.16 

9.00 – 9.30 Velkomst og registrering 

9.30 – 10.30 Sigbjørn Litleskare Testing i idretten: muligheter og faremomenter. Auditorium 2. 

10.30 - 10.40 Pause 

10.40 – 11.30 Joar Hansen og Erlend Slokvik Bruk av tester og samarbeid med trener og utøver. Hva legger 

Olympiatoppen vekt på? Auditorium 2. 

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.30 Parallellsesjon: Praktisk-teoretiske eksempler på testing 

a. Knut Westlie og Ingeborg Lunde Bruk av tilbakemeldinger etter laktatprofil til ulike aldersgrupper. 

Testlab idrett. 

b. Sigbjørn Litleskare Testbatterier med utgangspunkt i tester av spenst, hurtighet og balanse. Idrettshall. 

13.30 – 14.30 Parallellsesjon: Praktisk-teoretiske eksempler på testing 

a. Sigbjørn Litleskare Testbatterier med utgangspunkt i tester av spenst, hurtighet og balanse. Idrettshall. 

b. Knut Westlie og Ingeborg Lunde Bruk av tilbakemeldinger etter laktatprofil til ulike aldersgrupper. 

Testlab idrett. 

14.30 – 15.00 Avslutning og spørsmål 

Sigbjørn Litleskare er høgskolelektor og hovedansvarlig for Testlab idrett. Erfaring med testing av ulike grupper, 

både i idretts- og forskningssammenheng. Underviser i treningslære og idrettsfysiologi ved Høgskolen i Hedmark. 

Joar Hansen er førstekonsulent samt testleder ved Høgskolen i Oppland og Olympiatoppen Innlandet. Har testet 

veldig mange utøvere samt at han underviser ved Høgskolen i Lillehammer. 

Erlend Slokvik er avdelingsleder ved Olympiatoppen Innlandet. Han har bakgrunn blant annet som landslagstrener i 

orientering, ski-orientering og skiskyting samt som fysisk trener i fotball og håndball. 

Knut Westlie er høgskolelektor og prosjektleder. Mange års erfaring som langrennstrener for utøvere i ulike aldere. 

Underviser i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. 

Ingeborg Lunde er høgskolelektor og testansvarlig ved Testlab idrett. Erfaring med testing av ulike grupper, både i 

idretts- og forskningssammenheng. Underviser i treningslære og folkehelse ved Høgskolen i Hedmark. Erfaring som 

trener og utøver i skiskyting. 

Kostnad: 200 kr per person (faktureres). Dette inkluderer kaffe, te og vann hele dagen, frukt ved velkomst samt en 

enkel lunsj (wraps). 

Behov for overnatting fre/lør: Scandic Elgstua, på nett eller tlf 62401070. Betales direkte til hotellet, kr 876 enkrom 

inkl frokost. MÅ oppgi kode D000025251 for å få denne pris. 

Påmeldingsfrist: 19.april. Påmeldingslenke: Påmelding til fagdag 

 

                                

https://response.questback.com/norgesskiforbund/tseflqyfym/

