
SAMLINGSPLAN HEDMARK LANGRENN 

 23-25. mai  Hamar  Oppstart.    2 døgn 

 23-26. juni  Trysil   Kun junior; allsidig program  3 døgn 

 8 -13. august  Hedmark Forflytning (Hamar- Trysil – Røros) 5 døgn 

 18-21. september Sjusjøen Rulleski / teknikk   3  døgn 

 4-11. oktober  Alicante Mengde    7 døgn 

 20-23. november Sjusjøen Mengde / teknikk    3  døgn 

Senior/eldre junior inviteres til å delta på åpne samlinger i Team Veidekke Innlandet; 

 20-25. juni  Skei  Kapasitet    5 døgn 

 4-9. september Ikke klart Kapasitet    5 døgn 

Senior  

 Januar   Sjusjøen NM- seniorsamling     3 døgn  

Yngre junior 21 døgn    Eldre junior 28 døgn  Senior      31 døgn 

UTTAK 

Av de som søker vil vi ta ut utøvere basert på det utfylte «Utviklingsskjema» samt erfaringer fra 

første samling og samtale med trenerne. Det vil bli tre undergrupper innen laget som vil trene 

sammen på samlinger; Yjr menn, Ejr/sr menn og junior kvinner. Det legges vekt på å få til gode 

sammensetninger i gruppene. 

BLODPRØVER anbefales tatt før ferien for å ha en baseline for normal tilstand – vil da kunne lettere 

se hvor årsaken ligger ved sykdom/sviktende form. Kopi av prøvene skal sendes til meg per mail eller 

i papirversjon. Du skal be om følgende: 

Hb, Lkc, Trc, B12, Folat, HCY, ferritin SR, U-stix Na, K, Ca, Mg, Kreatinin, D-vitamin ALAT, CK, g-GT 

Albumin, CRP TSH, FT4 

SOMMERTRENING 

Fokus bør ligge på å trene mye, trene allsidig og gjerne delta i konkurranser innen andre idretter som 

hardøkter.  Som mål for perioden har jeg lagt opp til en 5 dagers langtur fra Hamar til Røros om Rena 

Leir, Trysil, Engerdal Østfjell, Femunden til Bergstaden. Dette blir en tur å glede seg til for de som har 

skjøttet sommertreningen! 

TESTER 

For de som ikke holder til nær Hamar bør det løpes en testløype hjemme hver 6 uke – helst i 

motbakke og med varighet 15-25 minutter. Vi skal reteste i Furuberget ca. 1 juli og midt i august. 

Laktatprofil blir retestet 7 - 8/8 (før start på Hamar- Røros) og i november. 

TRENERE 



Vi ønsker å ha med trenerne på samlinger, dere vil få dekket transport samt kost og losji. Fint hvis 

dere sende meg en oversikt på hva du kunne tenke deg å bidra med og på hvilken samling/hvilke 

dager. 

Hamar 28/5 2014 

Tommy Olsen - Sportsjef langrenn HSK. 

 

 


