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Fakta om idretten alpint og stedet Geilo.
• Alpint er en idrett som krever mye tilrettelegging for gjennomføring av 

treningsøkter. Dette da stor del av treningen vil være portkjøring som krever 
tilrettelegging (rigging) av treningsarene hver gang. 

• Faktisk treningen på en 2 timers økt, er ca 20- 25 min. Resten av tiden er 
tilrettelegging, der løperne hjelper til, heiskjøring og venting. Det krever god 
organisering og innebærer at det må settes av mye tid for å komme opp på en 
mengde faktisk trening som er nødvendig for fremgang.

• Geilo er en mindre bygd. Dette innebærer at man ikke kan forvente jevn 
rekrutering, den vil  varierende i fra årskull til årskull. Dette kan prege 
organiseringen og hvor mye resurser i forhold til trenere og forelder man har 
tilgjengelig.

• Geilo er et vintersportsdestinasjon med mange gode alpinbakker, lang vinter og 
gode snøforhold. Dette medfører at vi ikke må reise mye bort for å kunne 
gjennomføre gode treninger og ha stor nok mengde trening. Dette igjen medfører 
at man kan klare å holde kostnadsnivået på et forholdvis lavt nivå. 

• Geilo alpingruppe mener at man har gode nok treningsforhold i Norge. Samlinger 
skal primært gjennomføres i Hallingdal eller i Norge. 



Alpin: Mål og Verdier
Mål:

Geilo il- Alpint skal ut fra sin rammebetingelser arbeide for at alle gis mulighet til å utøve alpint ut 
fra egne ønsker og behov, slik at vi skaper gode og glade skiløpere. 
Våre mål settes i form av mestring og IKKE i form av resultater.

Verdier:

GIL- Alpint skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet fra løpere, 
trenere, oppmenn og foreldre skal bygge på grunnverdiene:
• Glede
• Fellesskap/inkludering
• Kameratskap
• Ærlighet
• Helse

For å oppnå dette fokuseres det på:
• Mestring
• Motivasjon
• Ansvar for egen utvikling



Alpinstyre
V/leder

Disa

Sporsligansvarlig

Trenerteam 
m/hjelpetrenere

Sportslig materiell Slaatatrollene U8 U9/U10 U12 U14/U16

Asle

Rennkoordinator

Kiddi

Sosiale  
arrangement Fis-løpere

Økonomi

Ina

Utstyrsansvarlig

Siri

Geilo IL Alpin organisasjonskart



Geilo Alpin: Grupper
GIL- Alpint er bygget opp av følgende grupper, der 
hoveddelen av løperne i gruppene er:
(Gruppene U12 og 14 /16 kjører mye felles)

Slaatatrollene U8
• Nybegynner, barn som går i 2.klasse og yngre

U9/10
• Nybegynnere og skivante barn som går i 3.- og 4.- klasse

U12
• Skivante og mer erfarne barn som går i 5.- og 6.- klasse

U14/U16
• Erfarne og godt erfarne barn som går i 7.- 8.- 9.- og 10.- klasse



Gruppe: Slaattatrollene
Treningsgruppe Målgruppe Omfang Målsettinger Anbefalt 

utstyr
Treningsgruppe
Slaatatrollene. 

8år og yngre/2 
klasse og yngre

Barn i alderen 8 år 
og yngre, som 
ønsker å lære 
alpin skiteknikk

I regi av GIL/Alpint.

1 ukentlig fast 
trening, 
samt mulighet for å 
trene med U9/10 en
økt.

• lek på alpinski med 
hovedfokus på allsidighet 
gjennom frikjøring og noe 
bruk av porter. 

• Det legges opp til gode 
opplevelser gjennom 
mestring, glede og sosialt 
fellesskap.

•   Gjøre dem motiverte til å
fortsette med alpint

• Delta på noen Sonerenn.

1 par ski



U9/U10
Treningsgruppe Målgruppe Omfang Målsettinger Anbefalt 

utstyr
Kjernegruppe:

klassene 9 -10 år, 
/3-4 klasse

Barn som har lyst til å 
oppnå bedre
skiferdigheter 
gjennom ulike
frikjøringsøvelser og
løypemodeller, samt  
rennlik portkjøring.

GIL-alpint vinter.
2-3  ukentlige 
treningsdager på ski 
+ enkelte helger

Anbefalte renn ila 
sesongen.

GIL  høst:
Minimum 3 dager i 
Havsdalen.

Mulighet til å være 
med Hallinglaget i 
tillegg.

Gi løperne skiteknisk
grunnlag og motivasjon til å 
fortsette med alpint

Kjøre minimum 3-4 
renn/sesong.

Ønskelig at så mange som 
mulig deltar på Bend-It 
Alpinfestival.

1-2 par. 
(litt 
raceorient
erte
ski)



Geilo Alpin: U9/U10

Disiplinfordeling Aktivitet

SSL 
70%     

SL 30 %
Lange 
porter  
40 %

Korte 
porter   
40 %

Frikjøring 
20 %



U12
Treningsgrupper Målgruppe Omfang Målsettinger Anbefalt 

utstyr
U12 11 og 12 år 
og /5-6 klasse.

Løpere som ønsker 
å drive aktivt med 
alpin skisport, og 
som satser på å 
delta i flere 
konkurranser.

Aktiviteten tilpasses 
barn som
har lyst til å oppnå 
bedre
skiferdigheter både 
fritt og i
Løype/ 
konkurranse.

GIL/alpint vinter:

Gjennomsnittlig 2-3
ukentlige
treningsdager + renn 
i helgene.

Skisamlinger GIL:
2 dager jul.
2 hele helger
2 enkle helgedager.
Minimum 3 dager i 
Havsdalen, høst.
Jobbe for 2 dager 
vinterferien.

Hallinglaget og 
kretsregi kommer i 
tillegg.

Gi løperne skiteknisk
grunnlag og motivasjon til å
fortsette med alpint

Kjøre minimum 5-6 
renn/sesong.

Ønskelig at så mange som 
mulig er Bendit
Alpinfestival.

1 par
SSL
1 par
SL
(1 par SG 
for de 
som vil 
kjøre 
fart)



Alpin: U12

Disiplinfordeling

60 % 
SSl

30 % Sl

10 % 
sg

Aktivitet

Lange 
porter 
50 %Korte 

porter
30 %

Frikjøring 
20 %



U14/16
Treningsgruppe Målgruppe Omfang Målsettinger Anbefalt 

utstyr
U14 /16

Klasse 13-15 år 
7.-10. klasse 

Løpere i 13 – 14 
års klassen som 
ønsker å drive 
aktivt med alpin 
skisport, samt 
satse på å delta i 
Alpin LC 20114 

GIL-Alp vinter: 
Gjennomsnittlig 3 
ukentlige
treningsdager + renn 
i helgene. 

Samlinger GIL:
2 dager jula, 
2 hele helger, 
2 enkelt helgedager.
Minimum 3 dager i 
Havsdalen, høst.
Jobbe for 2 dager 
vinterferien.

Vår/høst: 
GIL løpere anbefales 
å følge hallinglaget
og kretslagets 
høstprogram.

1-2 barmarks økter i 
uka i fra ,,,,

- Gi løperne  skiteknisk og 
taktisk grunnlag, samt 
motivasjon til å fortsette 
med alpint også etter 
aldersbestemte klasser.

- Alle løpere skal ha 
utvikling i alle disipliner.

- Forstå egeninnsats for egen 
utvikling

- skape forståelse for at ”høy 
intensitet” er en 
nøkkelfaktor for å lykkes 
på ski. 

- Introduseres for 
treningsdagbok (U16?)

- Løperne skal delta på ”de 
fleste” renn i løpet av 
sesongen. 

- Flest mulig av løperne skal 
delta i Alpin LC (13-14) og 
Alpin HL (15 -16 år) 

- Alle løpere skal ha fysisk  
utvikling målt i tester. 

1 par ssl
1 par sl
1 par sg, 
for de 
som vil 
kjøre fart 



Alpin: U14/U16

Disiplinfordeling Aktivitet

60 % 
SSl

30 % Sl

10 % 
sg

Lange 
porter
60 %

Korte 
porter 
20 %

Frikjøring
20 %



Arbeidsmål alpint
Slaattatrollene U8 U9 og U10 U12 U14-16

Balanse
Mål: Kunne svinge begge veier
med løftet innerski

Balanse
Mål: kunne svinge begge 
veier på en ski

Balanse
Mål: Kunne kjøre 
sammenhengende på en 
ski uten staver.

Balanse
Mål:  Kjøre skjærende 
sving på en ski, begge veier

Bevegelse
Mål: Frem/bak. Kjenne 
utrykkene «frem i pølsa» og 
«keeperposisjon»

Bevegelse:
Mål: Frem/bak, opp/ned, ta 
og gi trykk. 
«keeperposisjon»

Bevegelse
Mål: Bevege ytterhoften 
inn i sving, stå i mot 
rotasjon. Parallelle ski.

Støtte
Mål: Få tidlig støtte-

Linjevalg
Mål: Evne til tilpassing i 
forhold til terreng

Støtte.
Mål: Hockeystop

Støtte:
Mål: kjøre plogsving med 
tydelig tyngdeoverføring.
Jobbe mye med skibredde, 
smal/bred-

Støtte
Mål: «parallelle skuldre»

Bevegelse
Mål: Bevegelse i ytterski 
(fra hofte) inn i sving. 
Parallelle

Gli
Mål: Kune kjøre med parallelle 
ski ikke plog. 

Rytme:
Mål: kunne stavisett

Gli
Mål: fartskontroll og 
snøkontakt

Rotasjon
Dalvendt overkropp, 
stå imot rotasjon 

Grunnleggende innlæring 
mest gjennom MYE og 
VARIERT skikjøring.
Viktig med høy aktivitet.
Fokus på lekbetonte øvelser 
og økter

Godt utviklet balanse og 
allsidighet på ski uten 
ensidig fokus på 
løypekjøring.
Høy aktivitet, lekbetont 
trening og øvelser

Godt utviklet balanse og 
allsidighet på ski uten 
ensidig fokus på 
løypekjøring

Fortsatt allsidighet.
Taktikk, Treningsdagbok, 
metaltrening, evaluering



Arbeidsmål barmark

Slaatatrollene U8 U9 og U10 U12 U14 og U16

Andre aktiviteter, 
allidrett, fotball osv.

Gøy å trene, allidrettspreg
på alle økter

1- økt spesifikk alpint pr 
uke, i fra 
skolestart/høstferie

Gøy å trene

1- økt spesifikk alpint pr 
uke. Oppstart senest 2 uker 
etter sesongslutt.
Gjenopptas ved skolestart

Gøy å trene

1 - økt spesifikk alpint pr uke. 
Oppstart senest 2 uker etter 
sesongslutt. 
Gjenopptas ved skolestart

Utvikle basisferdigheter
-Koordinasjon
- Balanse

Utvikle basisferdigheter
- Koordinasjon
- Balanse

Utvikle basisferdigheter
- Koordinasjon
- Balanse

Skadeforebygging
- Bevegelighet

Skadeforebygging
- Bevegelighet

Starte utvikling av 
alpinrelaterte kapasiteter
- Utholdenhet
- Generell styrke
- Eksplosivitet
- Koordinasjon

Utvikling av alpinrelaterte
kapasiteter
- Utholdenhet
- Generell styrke/ styrke
- Eksplosivitet
- Koordinasjon

Alle løpere skal ha fysisk  
utvikling målt i tester. 
(Ironman)



Alpin: Utstyrsanbefaling

Slaatatrollene
U8

U9/U10 U12 U14 U16

SSL 1 par 1 par 1 par 1 par 1- 2 par

SL (1- par) 1 par 1 par 1- 2 par

SG 1 par 1 par 1 par

DH (1 par)

TOTTALT 1 par 1 par 3 par 3 par 3- 6par

• Oppmuntrer til å selge utstyr på GIL- Alp sitt bruktskisalg i november
• Alle løpere må ha nødvendig sikkerhetsutstyr i tillegg til ski (hjelm, ryggplate)
• Løpere som skal kjøre slalåm må også ha leggskydd, fingerbeskytter på

staver (og bøyle på hjelm.)



Alpint: Sosialt
• ”Kick-off” for alle grupper etter sommerferien.
– Organiseres av trenere.

• Årlig «skitur» (Norge).

• Sosiale arrangementer i alle grupper igjennom
sesongen (arrangeres av sosialgruppe/foreldre)

– Klubbrenn (vaffel, saft og kaffe)
– Gruppevis (pizzakveld eller annen sammenkomst)

• Sesongavslutning for alle grupper ved endt sesong
– Organiseres av trenere og sosialgruppe.



Geilo Alpin: Trenere
• Trenere for Slattatrollene, U10 og U12

– Skal ha forståelse for utøvelse av alpin skiteknikk
– Skal alltid være søkende etter ny/oppdatert lære innen alpin

skiteknikk og fagrelatert utvikling innen barmark.

• Trenere for U14 og U16

– Anbefaler ha vært aktive på høyt nasjonalt/ internasjonalt nivå og/ eller ha trener  
2/3 kurs.

• Generelt for alle trenere

- Skal være positive, tillitsbygger, omsorgsfull, engasjerende, utadvendte, pålitelig,   
imøtekommende.

- Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både 
sportslig og medmenneskelig. 

- Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere også fra andre klubber.
- Organisering og gjennomføring av trening.
- Alle løpere skal bli sett og ha lik oppfølging.
- Treneren skal ha en plan for aktiviteten og ha stort fokus på høy aktivitet (minst mulig 

venting)
- Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av treningene.



Geilo Alpint: Foreldre
• Husk at barna deltar for å glede seg selv – ikke deg.
• Motiver barna til deltakelse ikke tving dem.
• Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell 

dem hvordan de skal løse og takle konflikter.
• Støtt og oppmuntre alle barn, ikke bare egne.
• Vær positiv i medgang og motgang, frem snakk istedenfor baksnakk.
• Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnets 

mestring og ikke resultat. Mestringsbehovet for et barn er grenseløst.
• Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av 

treningene, treneren er treneren.
• Respekter funksjonærenes avgjørelse. Si ifra til den det gjelder, hvis du 

mener andre foresatte/foreldre går over streken.
• Sørg for at barnet ditt har riktig og nødvendig utstyr. Vær kritisk til 

aktører som driver unødvendig kjøpepress på barna.
• Si ifra dersom du opplever mobbing og trakassering.



Alpint: Utøveren

Utøver klubbens verdier i praksis
• Glede – Fellesskap/inkluderende
• Kameratskap - Ærlighet
• Helse

Gode venner og treningskamerater
• Hjelper hverandre til å bli bedre skiløpere
• Prater fint om og til hverandre
• Støtter hverandre i medgang og motgang
• Utøvere skal vise respekt for hverandre og bidra til at 

treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være.
• Utøvere skal støtte og heie på hverandre på trening og i 

konkurranse.



Alpin: Junior og Senior
Deltagelse i klubbens regi
• Innfri dugnadskrav
• Minimum to økter med aldersbestemte klasser
• Stille opp på sponsoroppdrag for klubbens

sponsorer og samarbeidspartnere etter avtale

Får delta på alle klubbens treninger
• Ski
• Barmark


