
Tilbud om trening Svene IL ski og skiskyting sesongen 2019/20 

Svene IL Ski og Skiskyting har følgende trening og aktivitets tilbud kommende sesong: 

Skiskytterskole starter opp onsdag 6 november. Dette er et tilbud for alle fra 3 klasse og oppover 

som har lyst til å prøve skiskyting. Vi kjører skiskytterskole hver onsdag frem til jul fra 18.30- 19.30. 

De som finner ut at de vil fortsette med skiskyting etter skiskytterskolen er hjertelig velkommen til å 

følge ordinære skiskyttertreninger mandager og onsdager etter jul. 

Skiskyting har treninger mandager og onsdager 18.30 – 20.00 

Trenere: Kjetil Hostvedt, Stian Dokken, Heidi Berlandstveit og Sverre Tjøntveit 

Langrennstrening starter opp torsdager fra 7. november. Det vil bli inndelt i 2 grupper. 6 klasse og 

yngre trener fra 18.00 – 19.00, mens 7 klasse og eldre trener fra 18.00 til 19.30. Her er nye og gamle 

medlemmer hjertelig velkommen. For de yngste har vi engasjerte ungdommer som trenere, og her vil 

det være mye fokus på skileik og allsidig aktivitet. 

Trenere: Elin Tormodsgard, Mari Tveiten Vatnebryn, Hedda Tveiten og Viel Marie Weseth 

Styrketrening vil starte opp fra og med tirsdag 29 oktober. Dette er et tilbud fra alle i 5 klasse og 

eldre, der også utøvere (og voksne) fra andre idretter er hjertelig velkomne. Styrketreningen vil 

foregå i den nye flerbrukshallen og vil være i tidsrommet 18.30 – 19.30 frem til jul. Møt opp ferdig 

oppvarmet.  

Trenere: Heidi Berlandstveit pluss noen av de eldre utøverne 

Telenor skikarusell vil bli arrangert hver tirsdag i perioden 7 januar til og med 18 februar, mer 

informasjon kommer 

Svene IL skal kommende sesong ha 2 litt større arrangement. 29 desember arrangerer vi vårt 

tradisjonsrike romjulsrenn. Mens helga 7-8 februar arrangerer vi Østlandsmesterskapet i skiskyting. 

 

Langrenn og skiskyttertreninger vil foregå på vår flotte ski og skiskytterstadion på Stevningsmogen. Vi 

ønsker gamle og nye skiløpere velkommen til en ny sesong. 

Har du spørsmål vedr langrenn eller skiskyting trening ta kontakt med Sverre Tjøntveit på tlf: 

93443693. 
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