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SKISKYTING – JUNIORSATSING I KONGSBERG-OMRÅDET 

Skiskyting i Numedal og Kongsbergområdet er i en rivende utvikling. I 

regionen er det to skiskytterklubber, Svene IL og IL Bever’n. Begge 

klubber opplever solid vekst i aktivitet og antall aktive utøvere. For 

eksempel var Svene IL tredje største klubben ved to av de store 

nasjonale skiskytterarrangementene sist sesong. I inneværende sesong 

står de to klubbene som arrangør av store nasjonale renn. I januar 2015 

sto klubbene for en meget vellykket helg med to Norgescup-renn der 

alle landets junior-utøvere stilte på Stevningsmogen. I mars arrangerer de 

to klubbene Hovedlandsrennet som er årets største begivenhet for alle 

landets skiskyttere i 15- og 16-årsklassene. 

Overgangen fra de aldersbestemte klassene til junior (som skjer mellom 

16- og 17-årsklassene) er en vanskelig overgang for skiskyttere, som for 

langrennsløpere og for utøvere av en lang rekke andre idretter. 

Overgangen skjer samtidig med at utøverne går over fra ungdomsskolen 

til videregående. I denne overgangen er det mange utøvere som slutter 

med idretten sin, mens noen flytter hjemmefra til hybelliv på en 

videregående skole tilrettelagt for skiskyting. Det kan være mange 

grunner til at utøvere faller fra. En viktig grunn er at det stilles store krav, 

både til juniorløperen og til klubbene. Mange klubber har problemer 

med å gi juniorløpere et tilfredsstillende treningstilbud. Mange klubber 

erfarer at klubbmiljøet blir svekket, dels på grunn av frafall og dels fordi 

de beste og mest motiverte utøverne flytter et annet sted der forholdene 

er bedre tilrettelagt. 

For å gi utøvere i junioralder et fullgodt tilbud har Svene IL og Bever’n IL 

etablert et samarbeid, som foreløpig skal kalles Team Kongsberg. 

Teamet vil være åpent for utøvere fra 17 år fra alle klubber i Buskerud. 

Utøvere på Teamet vil få et treningsmiljø og individuell oppfølging av 

høyt kompetent trener. Teamet vil ha både ettermiddagstreninger og 

samlinger. 

Klubbene starter også et samarbeid med Kongsberg Videregående 

skole om et skiskyttertilbud innenfor Toppidrett på idrettslinjen. Utøvere 

som går toppidrett på Kongsberg VGS og som er med på Team 

Kongsberg, vil få et treningstilbud der ettermiddagstreningene er 

tilpasset skoletreningen. Dette sikrer optimalt treningsopplegg. Utøver vil 

få full oppfølging av Teamets trener. 

Hovedmålet med dette treningstilbudet er å skape gode verdier rundt 

trening på veien til å bli en toppløper som senior. Ved å tilrettelegge et 

meget godt treningstilbud i nærmiljøet tror vi enda flere vil fortsette med 

idretten sin inn i voksen alder. Et godt treningstilbud i disse årene vil legge 

grunnlaget for at utøverne når så langt som de kan komme i sin idrett. 

 

HAR DU LYST TIL Å NÅ 
DINE MÅL SOM 
IDRETTSUTØVER? 

SVENE OG BEVER’N 
ETABLERER ET TILBUD FOR 
SKISKYTTERE FRA 
JUNIORALDER. 

KLUBBENE INNLEDER 
OGSÅ ET SAMARBEID 
MED KONGSBERG VGS 
OM SKISKYTING 
INNENFOR TOPPIDRETT PÅ 
IDRETTSLINJEN. 

NÅ KAN DU KOMBINERE 
UTDANNING OG 
TOPPIDRETTSSATSING 
SOM SKISKYTTER, 
SAMTIDIG SOM DU BOR 
HJEMME.  

 

 

 

 

 



 

 

Marie Hov 

Trener for Team Kongsberg og for 

elevene som velger skiskyting på 

Kongsberg VGS vil være Marie Hov. 

Marie har gått aktivt skiskyting på 

internasjonalt nivå i åtte år. Marie 

har deltatt i flere jr VM, EM og IBU-

cuper, samt militært VM. Hun 

debuterte internasjonalt med 10. 

plass i jr VM 2009. Marie var på 

rekruttlandslaget to sesonger, og 

hun har vært på Team Statkraft 

Lillehammer flere sesonger. Marie 

representerte Svene IL i alle år. Hun 

har gått på NTG Lillehammer. Hun la 

opp etter sesongen 2012/2013. 

Siden hun flyttet hjem til Numedal 

for to år siden har Marie vært 

skiskyttertrener for Svene IL. Marie 

har tatt NSSFs trener 3 kurs. 

 

 

TEAM KONGSBERG 

Team Kongsberg vil være et skiskytterteam som tilbyr følgende: 

 Fire felles treningsøkter pr. uke med engasjert trener tilstede. 

Dette gjelder fra skolestart på høsten til 

konkurransesesongen begynner. 

 Minst tre felles treningsøkter pr uke med engasjert trener 

tilstede i konkurransesesongen. 

 En av de ukentlige fellesøktene vil være en styrkeøkt 

 Regelmessig innendørs skyteøkter 

 Personlig oppfølging fra trener på: 

 Skiteknikk, skyteteknikk, fysisk trening og mental trening. 

 Treningsplanlegging og – gjennomføring (årsplan, 

periodeplan, ukeplan, evaluering av treningsdagbok, 

evaluering av sesongen, månedlig trenersamtale 

 20-25 samlingsdøgn 

 Individuell oppfølging på konkurranser og med 

konkurranseforberedelser 

 Klespakke 

 

Teamet vil tilrettelegge treningene slik at det passer for elever som 

går på idrettslinja på Kongsberg VGS, men teamet vil også 

bestrebe seg på at teamopplegget skal passe til klubbenes 

opplegg, slik at utøvere som ikke går på Kongsberg VGS også kan 

få et tilbud for videre satsing.   

Finansieringen av Teamet er ikke klart. Teamet vil arbeide for å få 

støtte fra sponsorer. En vil vurdere en differensiert struktur for 

egenandel avhengig av type deltakelse. 

En komplett pakke vil kunne ligge i størrelsesorden 20-25.000 NOK. 

Alle skiskyttere fra 17-årsklassen og oppover i sesongen 2015/16 er 

velkomne til å søke om opptak på Team Kongsberg, ikke bare de 

som er medlem av Svene IL og Bever’n IL. Også senior-løpere er 

velkomne. 

 

 

 



 

 

 

Nå kan du kombinere utdanning og 

toppidrettssatsing som skiskytter, samtidig 

som du bor hjemme.  

 

SKISKYTING PÅ KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 

Svene Il og Bever’n IL starter nå opp et samarbeid med Kongsberg 

Videregående skole om å tilby skiskyting innenfor Toppidrett på 

Idrettslinja. Aktivitetslære, Treningslære, Treningsledelse, samt Idrett 

og samfunn er obligatoriske programfag, mens Toppidrett og 

Breddeidrett er valgfrie programfag på Idrettslinjen. 

På Idrettslinjen vil det fra høsten 2015 være mulig å velge mellom 

Matematikk 1T og Matematikk 1P, og etterfølgende skoleår vil det 

også bli tilbudt Matematikk 2P og R1. 

Toppidrett på Kongsberg VGS er et fag som skal gjøre deg som 

idrettsutøver enda bedre rustet til en karriere innenfor idretten. Faget 

er tredelt og inneholder spesifikk ferdighetstrening, basistrening og 

treningsplanlegging. 

Marie Hov som er ansatt i Svene IL, vil samarbeide med skolens 

toppidrettslærer om å tilrettelegge de spesifikke skiskytetreningene. 

Toppidrett har fem timer pr uke hvert av de tre årene. Dette 

periodiseres slik at det er hhv fire og seks timer annenhver uke. 

Det er flere gode anlegg på skolen og i Kongsberg-området. Bever’n 

sin treningsbane ligger i Kongsberg og Svenes anlegg med rulleski og 

skytebane ligger i Svene. Videre er det også flotte treningsmuligheter 

både sommer og vinter i Funklia og på Heistadmoen. Naturen i 

nærområdet rundt Kongsberg er også en attraktiv treningsarena.  

 

 

 

Team Kongsberg 

Roger Rustand 

95101010 

roger@rh-gruppen.no  

 

Marie Hov 

91361844 

marie_hov@hotmail.com 

 

www.svene.no 

www.ilbevern.no  

Kongsberg VGS 

32 86 76 85 / 92811371 

kovs@bfk.no  

www.kongsberg.vgs.no  
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