
Program og annen info 
Samling Skaret 23.-24. sept 2017. Program kan bli justert noe underveis 
Fint om de som kommer fra andre klubber tar med kikkerter. Husk at alle foreldre bidrar med 
praktiske ting underveis, mat, standplass, vask av hytta etc. Ta med ekstra varme klær, spesielt dere 
som skal på Skiskytterskole/foreldrekurs – kan bli kaldt å stå stille med for lite klær  Se detaljplan 
for den enkelte gruppe helt nederst i dette dokumentet.  

Innbetaling: 

Alle utøvere (uansett overnatting eller ikke) betaler kr. 150,- inn til konto 3910.27.31259 ev VIPPS 
(MOI-skiskyting, #127568). Husk å skrive navn på utøver det betales for. Foreldre og andre som spiser 
med utøver er gratis. Prisen dekker kostnader på pappskiver/matriell samt middag, frokost og lunsj 
(søndag)  

Lørdag  

11:00  Oppmøte, og gjennomgang av sikkerhet (alle) 

11:30  Første økt 

13:30  Medbrakt lunsj (husk også drikke) – vi oppholder oss i MOI-brakkene. NB – ta på tørt 
tøy  

15:00  Andre økt 

17:00  Andre økt slutt. Mulighet for dusjing. Vi drar bort til BUL-hytta 

19:00  Middag 

Søndag 

08:00  Frokost 

09:00  1. økt 

11:00  Økt slutt 

11:30  Lunsj i BUL-hytta 

13:30  2. økt 

15:00  Slutt 

Ta med (for de som overnatter og er på samling) 

• Våpen + ammunisjon (400 skudd) og pussesaker. Gjelder de med eget våpen (selvsagt ikke 
nybegynnere) 11-12 år vil skyte maks 100 skudd.  

• 13 år og eldre: Rulleski for skøyting, hjelm, sko og staver, husk skarpe pigger på stavene. Om 
du ikke har rulleski, har vi noen til utlån. Husk hjelm, sko og staver. 

• Joggesko og innesko (gulvkaldt på BUL-hytta) 
• Treningsklær etter forholdene , husk tørt skift på lørdag (vi spiser lunsj i brakkene) 
• Drikkebelte/flaske  
• Sengetøy og håndkle (dvs. ta med dyne/sovepose, laken og pute, dere får seng/madrass). 
• Mat og drikke til lunsj lørdag 



 

Program 15+ 
Ansvarlig trener Bård Eiliv Oppigard.  

Bruker skivene lengst til høyre på standplass (fra 1-12) 

1. økt lørdag: Testløp Normal: I5 

Skiskyttertest normalprogram RSS (rulleski skøyting). Start og mål ved utgang standplass. Løyper 
tilnærmet lik NC, men noe kortere. 

Økta starter med gjennomgang av taktiske disposisjoner (overganger) i løypa. 

HUSK NEDJOGGING 

2. økt lørdag: Blindetesten: 20 min Hensikt: Kontrollere at liggestilling er optimal/0 stilt. 

Gjennomfør drill som vanlig. Etter frys på rund, lukk øyne og vent litt før avtrekk tas. Kjenn etter 
bevegelser og verifiser mot skyteresultat. Først minst en serie klikk gjennomføring før skarpe 
gjennomføringer. 

Blindetesten med pustesekvens:  20 min Hensikt: Kontrollere at frys på utpust er korrekt. 

Etter første frys på rund, gjennomfør pustesekvens på nytt og lukk øynene på siste utpust, 
gjennomfør avtrekk (først 5 klikk). Verifiser mot skyteresultat. 

Restitusjonsøkt: I1. 0,5-1 t 

 LØP, SYKKEL, RSK, SK (valgfritt, men anbefaler klassisk) 

1. økt søndag: SKYTETEST 30L+30S p på 10p`s skive  

Gjennomføring hvor hvert enkelt skudd skal være det beste en klarer, dvs ikke fokus på FASIT 
gjennomføring. 

RL: I1. 1-2 t  LØP, RSS/SS, RSK/SK, SYKKEL.  

13-14 år 
Ansvarlige Sigurd Heian og Einar Vaagen 

Bruker skivene  i midten, ved siden av 15+  

1. økt lørdag: Rulleski rolig, noen øvelser og rulleskihockey 

2. økt lørdag: Basis skyting: jobbe med avtrekk, avspenning, stilling. Rolig komb løp, ev stafett  

1. økt søndag: Basis skyting: avtrekk og drill. Stafett (intervall) løp. 

2. økt søndag: Rolig fjelltur (Lønsetfjellet)! 

 
11-12 år og Skiskytterskole/foreldrekurs 
Ansvarlig Sylfest Glimsdal 

Bruker skivene lengst til venstre (fra 30 og nedover mot 13-14 år) 

1. økt lørdag: Innføring, rigg av standplass, siktebilde og avtrekk 

2. økt lørdag: Avtrekk og pust, liggende stilling 



1. økt søndag: Repitisjon og standplassdrill 

2. økt søndag: Kombinasjon, løp og skyting 
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