
7-10 årsgruppen



7-10 årsgruppen

• Barn i 1. til 4.klasse

• Trenergruppe:

– Hovedtrener, Anders Øpstad

– Oppmann, Nina Skjervik.

– Ca. 10 hjelpetrenere

Vi trenger flere hjelpetrenere

Det er ikke et krav at man er god på ski, men man 
må like å være ute sammen med masse blide barn 
og voksne.



På nettsidene finner du informasjon

Medlemskap



Facebook

Nyttig

Asker Skiklubb Langrenn 7-10 år

Asker skiklubb langrenn bruktmarked



Treninger

Barmark:

• Solvang ungdomsskole

• Treningstid: torsdager 18.00 til 19.15

Skitrening:

• Treningstiden er 17.45 til 19.15  

• Eidsletta er 1. prioritet

• Alternativer er Solli, Føyka og lysløypa fra 

Solvang skole

• Skøyting og klassisk annenhver uke



Treninger

• Vi skal ha det gøy!
• Vi skal bli slitne
• Vi skal være i aktivitet hele tiden
• Lek
• Utfordringer
• Fart
• Mestring!

• Fokus på glede, allsidighet og lek.
• En forutsetning at klær og utstyr er i orden for at opplevelsen skal bli 

god.

Det å lykkes, er å ha 
fremgang!



Trivsel

• Idrettsgleden er det viktigste – langrenn skal være gøy!
• Det er innsatsen som teller, ikke resultatet
• Vi vil ikke foreta navneopprop, før og etter trening. Til dette er vi for mange.
• Det er viktig at dere sørger for at barna blir brakt til og hentet presis fra trening. 

Barna må heller ikke forlate treningen på egen hånd underveis. 
• Ingen rusmidler i forbindelse med laget sine aktiviteter

De som føler utrygghet ved dette opplegget, må selv følge barnet på og under 
trening. 

Ting å snakke med barna om hjemme
• Rekk opp hånden hvis du vil si noe, og vær stille når andre (trenerne) snakker.
• Si nei til mobbing!
• Gruppen består av barn i ulik alder og med ulike ferdigheter. Det er derfor viktig at 

barna tar hensyn og viser respekt for hverandre



Treningsplan fremover

• Barmark frem til snøen kommer

• Skisamling Ål 23.-25. november

• Vi oppsøker skiføre der det kommer først 
(Solli, Eid, Solvang, Føyka)

• Telenorkarusell i januar

• Telenorkarusell i februar

• Klubbmesterskap i mars

• Karusellrenn på Eid med de andre 
gruppene fra Asker



Klær på trening

• Alltid refleksvest med tydelig navn foran og 
bak. 

• Hvorfor? Lett å bli sett og lettere å gi positiv 
tilbakemelding ved bruk av navn.

• Treningstøy ikke boblejakke og boblebukse

• Ordentlig lue, buff og gjerne votter når det er 
kaldt. 



Skiutstyr

• Kjøp langrennsski, ikke turski eller smørefrie ski.
• Ett par ski går fint. Vi anbefaler kombiski til både klassisk og til 

skøyting.
• VIKTIG at all festesmøring er fjernet når man skal gå skøyting!

• Staver: 
• Klassisk: Kroppslengde x 0.8
• Skøyting: 5-10 cm lenger enn klassisk stavene
• Anbefaler staver der håndstroppen er formet som en "hanske", og 

ikke de enkleste stavene med en smal reim.

• Skisko: Kombistøvler fungerer fint både til klassisk og skøyting.



Smørning

• Tøffest uten flour, 
→ vi bruker CH6 glider

• Generelt om festesmørning
• Flere tynne lag tørrvoks
• Påfør klister i inne-temperatur

• Voks
• Blå ekstra
• Violett spesial
• Rød spesial eller VR62

• Klister
• Isklister
• Universal 
• Rød

I tillegg: Smørejern, medium 
bronsebørste, kork, sandpapir (100), 
skrape, skirens og fiberlene rensepapir.

?



Skirenn

• Vi vil ha mange barn på skirenn.

• Telenorrenn og klubbmesterskap er 
lavterskeltilbud i nærmiljøet.

• Solvangrennet er Asker Skiklubbs eget renn, og 
her bør alle delta (27. januar)

• Legger ut egen terminliste for gruppen vår på 
nettsidene.

– Tilpass antall skirenn etter hva barnet har 
glede av.

– Det er gøy å gå skirenn!

• Stafett sammen med kompiser og venninner: 

– Fossumstafetten

– Eid duosprint

• Anbefaler å gå familieturer på ski også! 



Påmelding til skirenn

• Gå inn på  
www.minidrett.no

• Logg inn på Min Idrett 
med:
- Brukernavn
- Passord

• Bruk terminlisten på 
nettet:

• https://www.skiforbundet.
no/langrenn/terminliste

• Her kan du klikke direkte 
på rennet, og få opp mer 
informasjon om hvor 
rennet er, hvor mange som 
er påmeldte etc.

http://www.minidrett.no/
https://www.skiforbundet.no/langrenn/terminliste/


Dugnad

• Solli – Parkering (Asker Skiklubb sentral organisering)

• Solvangrennet, 27. januar (Asker Skiklubb sentral organisering)

• Telenorkarusell / klubbmesterskap

• Eid – Parkeringsvakt – Vi lager liste



Suksess

• Foreldre de aller viktigste (støtte, ikke pushe)

• Bli med, hei og lek

• Spør hvis dere lurer på noe
• Anders  47 23 63 88 andopstad@hotmail.no
• Nina      99 23 49 65 ninaskjervik@gmail.com

mailto:andopstad@hotmail.no
mailto:ninaskjervik@gmail.com

