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Agenda

• UH gruppen

• Trenerteam

• Organisering av treninger

• Treningsplaner

• Samlinger

• Annet



Trenerteam
• Hovedtrener: Kjetil S

• Trenere: Saskia , Bjørn Sigurd, Kjetil H, Erling, Aksel, Christian L.

• Hjelpetrenere: Christian M., Ståle, Jørgen, Dag, Eiliv, Milan, Jarle

• Koordinator: Cathrine

• Hjelpekoordinator: Karin, Dag

• Ungdomstrener: Regner med det

• Foreldre



Organisering av treninger

• Spond; brukes for påmelding til treninger og andre arrangementer.

• Man er automatisk påmeldt, meld av dersom man ikke kommer

• Registrert som barnegruppe

• Alle arrangement registreres med når, hvor og hva 

• App, mail evt sms

• Utøvere meldes inn i arrangementer iht tilbakemelding på treningsstart/aktivitetsnivå

• Facebook for info om hva vi gjør/har gjort

• Haslum web, ved større arrangementer

• Mail kun ved unntak

• En trener med ansvar for gjennomføring av hver trening

• X-hjelpetrenere pr trening



Organisering av treninger
• Gjennomføring av treninger:

• Fra start til sommerferie; Allsidig trening med pri på kjernemuskelatur og hurtighet. 
Langturer som avveksling. 1-2 treninger i uken

• Skolestart til høstferien; Allsidig trening med pri på kjernemuskelatur og hurtighet. 
Langturer som avveksling. 1-2 treninger i uken

• Høstferien ut sesongen; Mer langrennspesifikt trening. 3 treninger pr uke, hvorav 1 
styrketrening

• Rullerende treninger mandag/onsdag

• Varierende dag to / nærsamling



Treningsmål
• Fysikk: 

• Kunne trene i rolig temp 1,5-2 timer løping og ski

• Kunne gjennomføre aktivitet med høy intensitet i 30 minutter

• Gjennomføre basisøvelser med korrekt utførelse med flere repitisjoner

• Gjennomføre alle skiteknikker riktig i rykk/spurt

• Tekniske

• Videreutvikle basisferdigheter

• Kunne velge rett teknikk ift terreng

• God utførelse av elghufs, spretten skigang og skigang

• Mentale ferdigheter

• Punktlighet og ta imot beskjeder

• Tap og vinn med samme sinn 

• Innsats, lære å ta seg ut

• Basiskunnskap om restitusjon og ernæring



Arrangementer

• UH Jentedag søndag 27.Mai; Multisport dag

• UH Guttedag dato kommer

• Hudøy –UH / HL treningshelg – fredag 24.aug til søndag 26.aug

• Løvlia –UH, 2007, 2008 treningshelg –lørdag 13.okt. til søndag 14.okt

• Gålå –UH / HL treningshelg på ski – fredag til søndag

• Gomobu – klubbens familiehelg – fredag 23. nov til søndag 25.nov



Annet

• Utøversamtaler gjennomføres etter skolestart

• Trenermøte ca en gang i kvartalet

• Foreldre/utøvermøte etter trening rundt høstferien

• Foreldre/utøvermøte under skisesongen

• Torsby


