
INFORMASJON OM TEAMET 
FOR SESONGEN 2017/2018

Samarbeid på tvers av klubbene for å beholde bredden og gi grunnlag for toppidrett



Bakgrunn

 Mange av klubbene i nærområdet har utfordringer å få tilstrekkelig med 
utøvere på juniornivå - til å skape et godt treningsmiljø

 Team Vestmarka er et treningssamarbeid mellom klubbene :
Jutul, Jardar, BVH, BSK, Lommedalen, Haslum og Holmen

 Samarbeid med Dønski Langrenn

 Målsettingen er todelt

 Lokalt miljø for satsende langrennsløpere

 Bedre, mer kostnadseffektiv og mer sosialt treningsopplegg for satsende langrennsløpere 

 Ivareta et lokalt treningsmiljø for de som ønsker å trene

 Større miljø, fortsatt med gamle venner, lyst til å gå lokale renn, men ikke nødvendigvis 
NC/NM

 For å skape topper må en ha bredde .....

….. og for å skape bredde må en ha topper

Bredde

Resultater

Miljø



Klubbene som er med i 2017-2018

http://www.bsk-langrenn.no/init.htm
http://www.bsk-langrenn.no/init.htm


Klubber og utøvere 2017/18
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Totalt   68

M/K17
(menn 17 / kvinner 17)

M/K18
(menn 6 / kvinner 8)

M/K19-20
(menn 14

kvinner 3

Antatt Norgescup deltakere: ca. 40

M/K Sen.
(menn 2/ kvinner 1)

http://www.bsk-langrenn.no/init.htm
http://www.bsk-langrenn.no/init.htm
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=63059
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=63059
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=20096
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=20096


Styret
 Leder: Håvar Botterud (Bærums Skiklub)

 Nestleder og smøreansvarlig: Bjørn Meinicke (Jutul)

 Økonomi: Geir Kaasen (Bærums Skiklub)

 Avtaler-kontrakter: Knut Tolo (Lommedalen)

 Norgescup og samlinger: Jørn Ivar Hellesnes (Holmen)

 Norgescup og samlinger: Thomas Gundersen (Haslum)

 Norgescup og samlinger: Wenche Granøien (BVHIF)

 Norgescup og samlinger: Geir Holm (Jardar)

 Sportslig Leder: Pål Rise (Møter i styret ved behov)

• Utøverrepresentanter velges 
på nærsamling i mai eller på 
Sognefjellet



Trenere og sportslig leder

Sebastian AagnesJakub Opočenský

• Tidligere aktiv 

langrennsløper i 

Bærums Skiklub

• Student Norges 

Idrettshøyskole
• Tar trener 3 kurs nå

• Aktiv i Tsjekkia til  senior 

klassen

• Mastergrad i idrett 

• Jobbet 3 år i Tsjekkisk 

Skiforbund
• Trener i Jardar fra 2014

• Lærer og langrennstrener på 

Dønski VGS

• Tidligere trener på 

juniorlandslag og 

sprintlandslag
• Tidligere aktiv på høyt 

nasjonalt nivå

Pål Rise(sportslig leder) Bjørn Anskau og Fred Solvik

• Bakgrunn som 

trenere i Haslum IL

• Ansvarlig for 

«turrenn-gruppen»

• Aktiv Langrennsløper 

på seniornivå

• Trener for Team 

Vestmarka fra 16/17-

sesongen

Alexander 

Dyrberg EkEirik Asdøl

• Aktiv Langrennsløper 

på seniornivå

• Hevder seg spesielt 

godt i sprint

• Team Jobzone

Christian WiigJo Morten Hagen 

• Bakgrunn som trener i 

Haslum IL i mange år

• Tidligere kombinertløper 

med verdenscup-

deltakelse • Team Santander 2

• Fysioterapeut

• Ekspert på styrketrening 

og staking



Treningsopplegg

Innhold

Klubber

Dager

Grupper

• Alle utøvere går for sine respektive klubber
• På resultatlistene vil det stå [navn på utøver] – [klubb / Team Vestmarka]

• Kun treninger i Team Vestmarka regi
• Årsplan er utarbeidet av trenergruppen og sportslig leder
• Utøvere har oppfølging fra egne trenere som plikter å følge TVM opplegg

• I barmarksesongen trening tirsdag / torsdag / helgetrening + styrke 
I vintersesongen trening på tirsdager og torsdager

• J 17-18
• G17
• J19-20
• G18-20
• Turrenn-gruppe



Sesongopplegget 2017/18

Sommer

Vår

Høst

Vinter

• Trening mandag 16.00, tirsdag 18.00 / torsdag 18.00 / Lørdag 09.00 
Nærsamling i slutten av mai

• Treningssamling Sognefjellet i juni
• Oppstart trening etter sommerferien i midten av august

• Trening mandag 16.00
• Stavern rulleskifestival 8.-10.september
• Høstferien (Lørdag-onsdag): Hafjell/Sjusjøen
• 17.-19 November: Skisamling Skeikampen (Dønski hele uken)
• 8.-10.desember: Skisamling Beitostølen
• Oppforderer utøverne til å delta i klubbenes egne familiesamlinger på snø
• Trening mandag 16.00, tirsdag 18.30 / torsdag 18.30 / Lørdag 09.00

• 5.-7.januar: Beitostølen (NC)

16.-18.februar: Holmenkollen (NC)
2.-4.mars: Steinkjer (NC + Junior NM)

5.-8.april: Alta (NC + Junior NM)

• Trening på tirsdager og torsdager 18.30-Gullhaug/Vestmarksetra

Følg med på Facebook (Team Vestmarka, lukket gruppe) for detaljer om trening!



Treningsplaner

Månedsplaner i excel legges ut på Facebook 
(lukket gruppe) siden med detaljert innhold 
for de ulike treningene.

Promotering av gruppen 
etc. gjøres på Facebook 
siden (åpen gruppe)



Personlig oppfølging og treningsveiledning 
(frivillig)

 Hjelp til å lage individuell treningsplan

 Helårsplan, månedsplan og ukeplan

 Utøver lager et godt forslag til plan, og får råd og innspill fra trener

 Oppfølging av treningsplan underveis i året

 Diskusjonspartner for treningsrelaterte spørsmål

 Debriefing etter renn

 Kommunikasjon skjer på telefon, sosiale medier eller face to face ifm. 
samlinger og trening

 Antatt omfang: 1-2 timer per måned



Treningsavgifter Team Vestmarka (2017/18)

Innhold
Trening-
avgift

Norges-
cup

Personlig 
oppfølging

Pris: 6.000 5.000 2.500

Kick-off og avslutning V

Treninger barmark ( mai-oktober med 
3-4 treninger per uke)

V

Treninger ski (november-april med 2-3 
treninger per uke

V

Nærsamlinger (transport, kost og losji
ikke inkludert)

V

Sportslig leder V V

Smørning på Norgescup, inklusive leie 
av smøreboder og evt. utøvertelt

V

Oppfølging av trener på Norges-cup V

Personlig oppfølging, gjennomgang av
treningsplaner og treningsveiledning. 

V

 Smøreboder
 2-3 boder utenom finalen med 1 bod
 Kr. 5-7.000 per bod 

 Treneroppfølging
 1 trener per N-CUP helg
 Dekket opphold og reise
 Trenerlønn

 Smører og smøreteam
 Fast smøreteam får dekket 50% av 

kostnadene med NC
 Finansieres delvis gjennom Norgescup-

pakken. Resterende blir fordelt på 
utøvere som deltar på NorgesCup.

 Smørning
 Maksimum 10-11 renn per utøver
 ~1.5-2.0 ferdig smurte ski per renn
 Kostnad per ski – ca. Kr. 250

Norgescup-pakken

Treningsavgift: Påmelding 1.juli, betaling 30.august via klubb
Norgescup-pakke: Påmelding 1.oktober, betaling 1.november via klubb

Personlig oppfølging: Påmelding 1.juli, betaling 30.august

Det vil også være mulig å delta på enkeltrenn i 
Norgescup og få smøreservice etc. Prisen for 

dette er 2.300 per NC-helg.



Fordeling av utgifter

 Klubben dekker

 Innmelding og årsavgift i 

Team Vestmarka

 FIS kontigent

 Startkontigenter 

renn (varierer fra klubb 
til klubb)

 Team Vestmarka

 Lønn trenere og sportslig 

leder

 Kick-off / avslutning

 «Give-away» plagg

 Smøreboder

 Smører

 Smørning

 Trenerstøtte Norgescup

 Utøver / Foreldre

 Medlemskontigent klubb

 Treningsavgift Team 

Vestmarka

 Norgescup-pakken og 

personlig oppfølging

 Reiser, opphold og trenerkost 

på samlinger

 Reiser og opphold Norgescup

 Helse / Fysiske tester

 TVM-tøy



 Norgescup-ansvarlig

 Reise, hotell, logistikk, smøreboder

 Lagledermøte og info til teamet

 Løpertransport/logistikk

 Sekunderingsansvarlig

 Planlegge sekundering

 Lære opp de som skal sekundere

 Smøring

 Smøreansvarlig Bjørn Meinicke

 Smøreteam (utnevnes til høsten – vil være noen foreldre)

 Delansvar og oppgaver

 Fagansvarlig

 Smøreutstyr

 Innkjøp og oppbevaring av produkter

 Testing av skifeste

 Testing av glid

 Faste medlemmer av smøreteamet får dekket 50% av kostnadene. Dette finansieres delvis 
gjennom Norgescup-pakken. Resterende blir fordelt på utøvere som deltar på Norgescup.

 Vi er avhengig av at alle foreldre som stiller på minst en Norgescup-helg.

Oppgaver Norgescup



Utøveravtale
 Utøvers oppgaver og plikter

 Dekke treningsavgifter, evt. norgescup-pakke og personlig oppfølging, skilisens, reise og opphold etc.

 Bruke teamets klær i konkurranser og ved premie- og representasjonsoppgaver

 Refleksvest og hjelm på rulleskitreninger

 Stille på eventuelle fellesdugnader

 Føre treningsdagbok og lage egne treningsprogrammer som trenere skal følge opp

 Teamets oppgaver og plikter

 Tilrettelegge for et godt treningstilbud og rennoppfølging

 Organisere foreldremøter, utøvermøter og treningssamlinger

 Tilrettelegge for NorgesCup helger

 Team Vestmarka setter utøvernes helse foran prestasjon og bruker samme retningslinjer 

som Olympiatoppen og Norges Skiforbund i forhold til utøvers helse. Det gjør at utøver må 

ha helseattest godkjent av Norges Skiforbund for å kunne delta på treninger, testløp, 

samlinger og konkurranser.

 Utøver skal vise en positiv fremferd i og utenfor skimiljøet og på den måten bidra til å 

skape et godt og positivt rykte både for utøveren selv, klubben sin og Teamet. 

 Utøveravtale sendes ut i august og signeres innen 1.september





Sponsorpakker
 Hovedsponsor 50.000,-

 Ledig

 Delsponsor 15 - 20.000,-

 Tømrermester Jo Morten

Hagen AS

 Bull Ski og Kajakk

 Ledig

 Ledig

 Utstyrssponsor (Utstyr-/tjenesteavtaler til utøvere og støtteapparat)

 Vauhti

 Ledig

 Ledig

 Ledig

• Stor logo på renn/treningsbekledning, webside og Team-telt
• Kontakt mot alle klubbenes medlemmer ~1500 aktive langrennsløpere

• Tilrettelegging for sponsorarr. (eks. smøre- og teknikkurs, multisport, skirenn)
• Testing av utstyr med tilbakemeldinger

• Logo på renn/treningsbekledning, webside og Team telt
• Kontakt mot alle klubbenes medlemmer ~1500 aktive langrennsløpere

• Tilrettelegging for sponsorarr. (eks. smøre- og teknikkurs, multisport, skirenn)
• Testing av utstyr med tilbakemeldinger

• Logo på noe treningsbekledning, webside 
• Testing av utstyr med tilbakemeldinger

Alle utøvere og foreldre oppfordres til å bistå i arbeidet med 
å skaffe sponsorer. Sponsorbrosjyre blir utarbeidet.



Rabattavtale med Bull ski 
og kajakk

 Gratis oppmåling av ski

 -35% på racing -ski, rulleski m/utstyr, støvler, staver, bindinger og 
smøring (VIP kort). 

 -30% på skibekledning.

 400,- pr. slip (ny/gammel ski) inkL. varmeskap. Bestilling før 
1.desember. 

 20% på resten av butikken (u/el-artikler)

 Spesialpriser/ kampanje på én handlekveld tidlig på høsten.

 TVM får ved sesongslutt 2% bonus av omsetning generert gjennom kjøp 
hos Bull. 



Teamtøy 2017 – fra Bjørn Dæhlie



Kontaktpersoner i Team Vestmarka

 Leder for styret i Team Vestmarka:

 Håvar Botterud

 havarbotterud@gmail.com

 Sportslig leder:

 Pål Rise

 risepal@gmail.com



Samarbeid på tvers av klubbene for å beholde 
bredden og gi grunnlag for toppidrett

Bindende påmeldings frist 
1. juli


