
Røa Langrenn –
Foreldremøte 2007 og 2008
En klubb å være stolt av

Bogstad skole
5 okt 2015



09.10.2015Medlemsutvikling
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Informasjon

–Webside: www.roail.no/langrenn

–Nyhetsbrev. Husk å melde på

–Registrert som medlem



Treningstilbud 09.10.2015

Vi har følgende faste og offisielle treningstilbud i løpet av sesongen:

 Barmarkstrening fra skolestart (etter høstferien for de yngste) til skisongen 

startet i midten av desember

 Trening onsdager i Røahallen (Bogstad for de eldste) fra etter høstferien og 

frem til jul, for 2005 og eldre

 Rulleskitreningstilbud for alle grupper fra og med 2004 og eldre, minst en 

gang i uken 

 Faste skitreninger

 1 gang i uken for 2008 – 2007

 2 ganger i uken fra 2006 - 2004

 3-4 ganger i uken for 2002 og eldre

 Tilleggstreninger etter avtale for de fleste gruppene fra 2003 og eldre

 Renntreningsgruppe for 2004 – 2002 (aldersblanding)

 Fellestreninger for 1999 - 1996 (aldersblanding)



Barmarktrening – Bogstad skole (1830-1930) 09.10.20
15

– Mange barn = Stasjonsbasert ”treningsmaskin”

– Lek med høy aktivitet og variasjon

– Refleksvest med navn og årgang.

– Hansker

– Joggesko, ikke støvler

– Treningstøy, ikke parkdress – selv om det regner

– Vi både løper både ned til Jokerbanen og tilbake.

– Foreldrehjelp: skolisser, trøst etc

– Treningen starter og avsluttes på Bogstad skole 

– Ikke drikkeflasker



Barmark mandager (1830-1930) 09.10.2015
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Skitrening Sørkedalen (mandager når skiføre) 09.10.20
15

–Stasjonsbasert.

–Mye lek, stafetter, slalåm og hopp.

–Fokus på mestring og skiferdigheter

–Det er skitrening, ikke skiskole.

–Utstyr

–Klassisk/skøyting

–Klær, votter/hansker.

–Merk ski og staver med navn



Skitrening Sørkedalen (mandager når skiføre) 09.10.20
15

– Kjøp ordentlige ski med spenn

• Kombiski

• Skøyteski: kroppshøyde + 0-10 cm (fjorårets)

• Klassiske ski kroppshøyde + 10-20 cm

– Ikke nødvendig med to par ski, men kan være praktisk

– Ikke festesmøring når det er skøyting

– Staver

• Skøyting: 20cm under kroppshøyde

• Klassisk: 30 cm under kroppshøyde

• Ikke for korte staver

– Skistøvler. Holder med ett par klassisk eller kombi

– Klær, votter/hansker.



Trener 1 kurs – oppstart 21. oktober 09.10.2015

Trener 1 langrenn skal gi en innføring i grunnprinsippene for 

langrennstrening og utvikling av skiferdighet for barn og unge i 

alderen 6-13 år. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne legge til rette og lede 

skiaktiviteter for barn, der barnets behov og utvikling står sentralt, 

slik at barnet opplever glede, utfordring, trygghet og mestring.

45 timer kurs

Kombinasjon e-læring/klasserom/praksis

Påmelding i løpet av september.

Sted: Klubbhuset/Bogstad, Fornebu og Sørkedalen

Trener 1 kurs - Onsdager

21 okt – Teori + barmark 6 jan – Teori

28 okt - Rulleski 13 jan – Ski

4 nov – Teori + barmark 20 jan – Ski

11 nov - Teori 27 jan - Ski



Foreldre trening 09.10.20
15

Veldig populært tiltak

Treningstider:

– Barmark: Mandag 18.30 – 19.30 

Bogstad Skole

– Ski i Sørkedalen med hodelykt



Hva skjer i løpet av sesongen? 09.10.20
15

Oktober 24.10 Klubbmesterskap terrengløp

24.10 Trener- og oppmannfest

Desember 01.12 Naborundepåmelding åpner klokken

4.-6.12 Samling på Skeikampen

Januar Slutten (man)Naborunden (2007 og eldre)

Februar Midten (man)Naborunden (2007 og eldre)

Mars Midten (man)Naborunden – Røas renn (2007 og eldre)

Ca 20 mars Klubbmesterskap langrenn

Datoer renn ikke bekreftet



Renn 2015/2016 09.10.20
15

• Renn er gøy!

• Naborunden for 2007 og eldre

• Enkelte renn og stafetter er aktuelle for 2006

• Klubbmesterskapet

Vi vil forsøke å peke ut noen renn som vi anbefaler til gruppene.

Røa vil være tilstede med:

– Smørebukk

– Smørekoffert

– Smøreveiledning

– Fane/vimpel

– Røatelt







Tusen takk 

Tid for 
barmark !

09.10.2015



09.10.2015

Trener- og oppmannsfest

Lørdag 24 Oktober kl 19.00 i Klubbhuset

Tidligere på dagen er det klubbmesterskap i terrengløp

(Jegerborgsdammen)
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