
HEDMARK LANGRENN 

 «FLERE BEDRE – BEST SAMMEN» 

 

«FELLES MÅL -  HEDMARK LANGRENN MOT GULL I 2022» 

FILOSOFI   

 SELVLEDELSE «Det er meg det kommer an på – hver dag. 

 INDRE GLØD: «Jeg vil – jeg tør – jeg kan; alt er mulig» 

 MILJØ:  «Ingen blir best alene – alle blir bedre sammen» 

 

PROSESS – K5 MODELLEN 

 Kompetanse; samle all tilgjengelig kompetanse på alle prestasjonsfremmende variabler. 

 Kvalitet; alt vi gjør skal vi gjøre best mulig i dag – og litt bedre i morgen. 

 Kontinuitet; vi skal utvikle oss dag for dag, uke for uke, år for år – med felles kurs. 

 Kommunikasjon; snakke sammen, trives sammen og nå målet sammen. 

 KULTUR – ETABLERE EN STERK PRESTASJONSKULTUR SOM LØFTER ALLE. 

 

MILJØER  

 Helt avgjørende faktor for å lykkes – lek og moro må prege langrennsmiljøene på alle nivåer. 

 Robuste miljøer skapes ved utstrakt samarbeid samt gode trenere i sentrum. 

 Motivasjon skapes gjennom å dyrke mestringsopplevelser fremfor resultat – spesielt i ung 

alder 

 

KRETSLAG 

KRETSLAG 

JUNIOR/SENIOR 

•SPORTSJEF 

•ADM. LEDER 

REGIONER 

JUNIOR / 15-16 ÅR  

• KLUBBTRENERE 

• KLUBBSAMARBEID 

KLUBBER 

ALLE ALDRE 

• KLUBBTRENERE 

• KOMPETANSE 



 Et attraktivt tilbud som er det beste utviklingsmiljøet for løpere i Hedmark som ønsker å 

satse langrenn. 

 Det stilles høye krav til planmessighet, gjennomføringsvilje og – evne og bidrag til å skape et 

offensivt og godt miljø sammen. Det stilles ikke resultatkrav. 

 Alle løpere plikter å utvikle sin egen utviklingstrapp med målsetning, gapsanalyse og 

tiltak/måleverktøy sammen med sin trener før første samling – malen legges ved dette 

dokumentet. 

 Der dette er ønskelig fra utøvers side vil det tilbys en mentorordning som primært bygger 

opp under den gjeldende trener/utøver- dialog eller fungerer direkte mot utøver der det ikke 

er eksisterende trener inne i bildet. Denne mentor kan være sportsjef eller en av de som er 

nevnt i nettverket – vi ønsker at jentene skal ha tilbud om en kvinnelig mentor. 

 Sportsjef ansvarlig for et sportslig tilbud av høy kvalitet tilpasset alder samt å bygge sterke 

regionale satsingsmiljøer som støtter opp om kretslagsvirksomheten, dette inkluderer 

videregående skoler med idrettslinjer. 

 

REGIONER 

 Har en regional overbyggingsmodell for å dyrke frem robuste og utviklende miljøer. 

 Veiledende 1 felles dagssamling i mnd på rundgang mellom klubbene samt en fast kveld per 

måned mai – november. 13-16 år. 

 Inngår i klubbenes virksomhet – alle tar del av ansvar og høster av fellestilbud. 

 Regionale trenerforum skal være kulturbærere og ha fokus på miljø og utviklingstrappa. 

 SL skal besørge kompetanse inn til disse miljøene på deres premisser – regionene melder 

behov. 

 

KLUBBER 

 Viktigste enhet/arena for utøvere opp til 16 år – grunnlaget legges her! 

 Fokus på mestringsopplevelser, bli sett – fokus og morsomme treninger. 

 Tilføres kompetanse gjennom sportssjef og regiontrenerne. 

 Inviterer naboklubber til treningssamarbeid der det er små miljøer. 

I ALL VIRKSOMHET SKAL UTVIKLINGTRAPPA UTARBEIDET AV NSF LIGGE TIL GRUNN FOR ALLE 

AKTIVTETER – DENNE SKAL ALLE TRENERE OG UTØVERE OVER 15 ÅR KJENNE TIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRETSLAG  

STRUKTUR  

 

 

  

STYRINGSGRUPPE 

 LK Hedmark skikrets.  

SPORTSJEF LANGRENN 

Tommy Olsen – ansvarlig sportslig innhold og koordinering/bruk av kompetansebanken. 

ADMINISTRATOR 

Jan Olav Andersen – ansvarlig budsjett/regnskap, bestillinger, praktisk tilrettelegging. 

 

KOMPETANSEBANK 

 Stein Vidar Thun – assistent - sprint, teknikk og lagbygging. 

 Henric Johansson – mental trener. 

 Ole Jørgen Kristiansen – basistrening. 

 Alf Sigurd Solberg – manuell terapeut. 

 HSK støtteapparat rennservice gli/feste. 

  

SAMARBEIDSPARTNERE 

UTØVER 

24- TIMER TRENER 
KOMPETANSE- 

BANK 

MENTOR SPORTSJEF 



 INPUT REGION HAMAR – mental trening, testing (med HIHM), kompetanse. 

 Alvdal/Tynset Sport og Jan Erik Bjørn  – slip. 

 Olympiatoppen Innlandet – kompetanse, morgendagens topputøvere. 

 Hedmark Idrettskrets – kompetanse, regionale knutepunkter. 

 Markestad AS (Charlotte Mohn Gaustad) – ernæring, kosthold.  

 Altiusklinikken AS – osteopati, fysioterapi, kiropraktikk, idrettsmassasje. 

 

MENTORER  

 Anita Moen Bonden 

 Hilde G. Pedersen 

 John Anders Gaustad 

 Kenneth Tilley 

 Tommy Olsen 

SAMLINGSPLAN – foreløpig grovskisse 

 23-25 mai  Hamar  Oppstart, tester, ernæring, mental trening.  

 28. juni -1.juli  Tolga  Mengde/lagbygging    4 døgn 

http://www.4summitrace.no/ 

 Primo august  Sjusjøen Mengde / 24- timers-utøveren. 5/6 døgn 

 Medio september Trysil  Kapasitet / teknikk   4/5 døgn 

 Oktober (høstferie) Hamar/7-sjø Kapasitet / restitusjon  4/5 døgn 

 November  Trysil  Mengde / teknikk    4/6 døgn 

 Januar   Sjusjøen NM- seniorsamling     3 døgn 

23 døgn Yjr   31 døgn ejr/sen 

 

 

http://www.4summitrace.no/

