
Trening for Langrenn og Skiskyting neste sesong 

Skiskyting 

Vi vil begynne med frivillige mandagstreninger fra og med mandag 23/5 og frem til sommerferien. Dette 

blir en trening der de som har mulighet på dette tidspunktet til å trene sammen. Det blir ingen organisert 

trening med trener på plass. Treningen starter kl 19.00. 

Vi er i dialog om et samarbeid for aldersgruppen 13-16 år med Bevern. Informasjon om dette blir lagt ut 

når dette er avklart. 

Fra og med mandag 22/8 blir det faste treninger kl 19.00 for alle som var med på skiskyttertreninger i 

fjor. 

Skiskytterskole og påfølgende treninger for nybegynnere vil starte opp mandag 17 oktober, egen 

invitasjon kommer senere. 

Når det gjelder langturer på søndager vil vi gjøre en liten endring i år. Dette vil bli samkjørt med Team 

Kongsberg, og Marie vil legge ut info på Facebook om felles langturer på de søndagene, evt lørdager, der 

det ikke er samlinger som kolliderer. Marie vil da legge ut info om beveglesesform, oppmøte 

tidspunkt/sted og ansvarlig for turen. Dette ansvaret vil gå på rundgang blant utøverne i Team 

Kongsberg. Her kan alle være med, men de yngre som ikke klarer å henge med de eldste på langtur må 

ha med seg en voksen. 

Team Kongsberg vil også invitere de eldste til noen utvalgte spenst/styrke/basis økter gjennom 

sesongen, i tillegg til at testløpene er åpne for klubbens utøvere. Info om dette blir lagt ut på Facebook. 

I tillegg oppfordrer vi alle 13-16 åringer om å delta på kretssamlingene, info om dette finnes på kretsens 

hjemmeside/facebook side 

Vi vil også oppfordre utøvere og foreldre til å avtale seg imellom vedr trening, hvis noen f.eks planlegger 

en økt på et tidspunkt så legg ut informasjonen på Facebook så kan det være det passer for flere. Det blir 

fort en bedre økt når flere trener sammen. 

Langrenn 

Vi vil starte opp med egen langrenns treninger på mandager kl 19.00 fra og med mandag 22/8, samtidig 

med skiskyting. Her vil vi kjøre deler av treningen sammen med skiskytterne, og deler av treningen som 

en ren langrennstrening.  Dette vil pågå frem til høstferien. Etter høstferien blir det styrketreninger på 

tirsdager og vanlig skitreninger på torsdager 

Fra og med tirsdag 4 oktober blir det styrketrening på Lampeland skole. Vi starter oppvarming kl 18.00 

og styrketrening inne kl 18.30. Styrketrening er fra 4 klasse (2007) og eldre. 

Fra og med 6 oktober er det skitrening på torsdager fra kl 18.00. Møt opp i joggesko hvis ikke annen 

beskjed blir gitt. Skitrening er fra 3 klasse og oppover. 



 

Samlinger 

Det blir tur til Høyt og lavt lørdag 28/5 for alle ski og skiskyttere i Svene IL, se egen sak på www.svene.no 

Helga 11-13 november er miljøsamling for alle aktive ski og skiskyttere med familier på Liatoppen i Ål, 

egen invitasjon kommer. 

I tillegg vil det bli en klubbsamling i September, mest sannsynlig 9-10 September,  i forbindelse med 

Numedalsløpet lørdag 10 september. Egen invitasjon kommer på Svenes hjemmesider 

 

 

 

http://www.svene.no/

