
 

 

 

 

Åpen kretslagssamling på Natrudstilen 5-8des 
 

Det er klart for årets sesongens siste kretssamling. Den er åpen for utøvere også utenfor 

kretslaget. Totalt er det åpnet for 30 utøvere. Dvs. at det er påmeldt 12 utøvere i tillegg til 

kretslaget. 

Mange av dere har alt gått flere konkurranser. Likevel er målet med samlinga å jobbe videre 

med teknikk og virkelig finne godfølelsen på ski. Fokuset på denne samlinga vil derfor være 

ski. For de som har behov for styrke bør dette kjøres i forkant/etterkant.  

Oppmøte Torsdag 5 des. kl 10 00 klar til økt!  

Avslutning etter litt sen lunsj søndag 8. desember. 

Praktisk info: 

Vi skal bo på «Sports Hotellet» på Natrudstilen – Brakkeriggen i teltet utenfor kafeen. TA 

MED SENGETØY!   

Tørrmatt og drikke ordnes av hver og en, lunsjer og middager inkludert i prisen på Sjusjøen 

Kafe, fom lunsj torsdag tom lunsj søndag. 

Ta med nødvendig treningsutstyr og klær. Sørg for å ha med gode ski til testløp og intervall! 

Det er mulig vi tar en tur ned på Birkebeineren og ser på WC lørdag. Ta derfor med godt med 

klær!  

 

Treningsplan:  

Tor 1økt: TESTLØP Skøyting – Ta med Rennski, målet er å gjøre det 100% konkurranselikt. 3Runder                      

                  for gutta, 2runder for jentene. (Prøve å Filme)  

Tor 2.økt: Rolig restitusjon. Inntil 1t klassisk/løp  

Fre 1økt: Langtur Skøyting maks 2.30 + 6-8 hurtighetsdrag. Fokus teknikk  

Fre 2økt: Rolig klassisk. Konkurranse forberedelse. Maks 1.30 



 

 

 

 

Lør 1.økt: Rolig langtur klassisk med fokus teknikk (Fokusgrupper) Maks 2.30. + 6-8 hurtighetsdrag  

Lør 2.økt: Rolig skøyting – jobbe med tekniske oppgaver fra rennet.  

 

Søn 1 økt: Intervall klassisk. 6-7x5min. Ei real hardøkt som kjøres i mindre grupper. Sørg for å ha      

                    Gode ski!   

 

PS. Ta med treningsski som tåler ei ny ripe til langturer på fjellet.  

PS 2. Det kan være lurt med ”Sov i ro”   det kan bråke litt på hotellet  

 

 

  


