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Norgeshus skiskole



Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra 
NSF til å vise at også eliteaktivitet utenfor Skiforbundets regi kan bringe støtte og gi 
inspirasjon til grasrota i norsk skisport. 

Skiskolen har kommet på beina etter tanken om “å gjøre noe annerledes,  
gjøre noe nytt”. Vi ønsket å bringe noe positivt tilbake til våre røtter og gi barn og unge 
litt ekstra å glede seg til igjennom en lang vinter samtidig som vi kunne hjelpe klubbene 
med å gjøre akkurat det samme – gi de unge noe ekstra! 

Skiskolens visjon bygger på Norges Skiforbund sin visjon, altså er den ikke ny eller  
annerledes, men den er god. Vi ønsker flest mulig gode og glade skiløpere! 
Dette er vårt program og tipshefte som er utarbeidet i samarbeid med  Norges 
Skiforbund(NSF). Vi håper det blir satt stor pris på utstyrsgavene og at det inspirerer til 
stor aktivitet!

Lykke til med å arrangere Norgeshus Skiskole! 

Skigledehilsen: 

Team Norgeshus
Emil S. Gundersen

Norgeshus 
Benn Asgeir Båtvik

Velkommen til Norgeshus Skiskole



Vårt ønske er at det etterstrebes å følge dette programmet så langt det lar seg gjøre:

Fredag
Kveld  Felles samling for skiskolen med utdeling av Norgeshus  
  Skiskolepakker og informasjon om helgen.  

Lørdag
0900 – 1200 Skiøkt med fokus på basisferdigheter for alle. 
  Rundløype med ulike balanse- og svingferdigheter.    
  Både på 2 ski og på 1 ski. Viktig å differensiere vanskelighetsgraden  
  etter alder og ferdighet. Legg opp til skileikøvelser og bruk info fra  
  Norges Skiforbund sine filmer som ligger på youtube.com til å finne  
  aktiviteter. Se link oppe til høyre!
  Gi alle utfordringer, men etterstreb mestring!
1230 – 1330  Lunsj på klubbhuset eller lignende.
1330 – 1430 Smørekurs for alle aldre. Ta utgangspunkt i smørepakningen fra Swix  
  og la alle prøve å smøre skiene sine til ettermiddagsøkta.  
  Enkle grunnprinsipper. 
1500 – 1630 Trening for de over 12 år – Før basisferdigheter inn i spesifikke  
  langrennstekniske øvelser. Klassisk teknikk - balanse, rytme,  
  taktskifter. Staking med ekstra motstand for å bli sterkere osv.
1900 – 2030   Tema kveld for de som vil: «Glad kropp» - Se mer på egen side.

Søndag
1000 – 1200 Differensierte aktiviteter. Diverse skileikaktivitet med intervallpreg.  
  Høy aktvitet. Skicrossløype på ca 1 minutt med stafetter er glimrende  
  for alle. 
1200 –   Avslutning med felles lunsj på klubbhuset.

Program Norgeshus Skiskole
Norges Skiforbund har laget en 

database med øvelser 
som er filmet og lagt på 

video. 

http://www.youtube.com/
user/skiutdanning 

 
- Velg deretter spillelister og 

langrenn. 



I skiidretten har vi en flott veiledende plan for aktivitet knyttet til de ulike alders- 
trinnene. Vi i Team Norgeshus støtter opp under utviklingsplanen og er spesielt  
opptatt av at grunnferdighetene tas vare på slik at utøverne ikke mister disse på sin 
veg mot junior- og seniorklassene. Derfor er vårt ønske at det skal legges inn spesifikke 
øvelser og elementer i treningen som gjør at også de over 12 år har store utfordring-
er som gjør dem godt forberedt på å jobbe med tekniske justeringer livet igjennom.  
Men husk, først og fremst skal Norgeshus skiskole være gøy!

Opp til 6 års alder
Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende ferdigheter innenfor langrenn, hopp og  
svingteknikk. Bruk gjerne skileikprinsipper med situasjonsstyrt-og oppgavestyrt innlæring. 
Tilrettelegg for gode aktivitetsområder og nærmiljøanlegg. La terrenget «undervise» og gi 
assosiasjons oppgaver knyttet til teknikkinnlæring. Stor aktivitet, mye lek og mestring. 
Mye gåing, kjøring og hopping på ski. Tilpass terreng og aktivitet til barnas utviklingsnivå 
og skiferdigheter.

7-10 år
Variert og allsidig aktivitet stimulerer til god teknikkutvikling og gode 
skiopplevelser. Tilrettelegg for aktivitet knyttet til grunnleggende ski-
ferdigheter. Bruk de samme prinsipper for innlæring som beskrevet for 
de under 6 år. Varier med bruk av fart, terreng og teknikker. Viktig med stor 
aktivitet på trening – mange turer, mange hopp og korte intensive økter. Mye 
repetisjon av øvelser, samtidig med nye utfordringer knyttet til teknikk og fart. 
Spenning og mestring er viktig! Bruk elementer som hinder-
løyper, bølgefelt, kuler og bakker. Bruk øvelser som utfordrer 
balansen på ski! 

Utviklingsplan for Skiidretten

Treningstilbudet bør være tilpasset barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. Innlæring av 
generelle skiferdigheter og mer grenspesifikke ferdigheter innen langrenn, alpint, hopp 
osv. Introduksjon av alternative konkurranseformer som langrennscross, kombinertcross 
og skicross.

11-12 år
Utvikling av skitekniske ferdigheter innenfor den spesifikke skigren. Repetisjon, varias-
jon, mestring, utfordring, allsidig trening, høy aktivitet! Fart og spenning! Legg opp til  
individuelle øvelser basert på barnas utviklingsnivå og ferdigheter. Motiverende øvelser  
og trening. Varierte og alternative konkurranseformer er viktig for å stimulerer til variert og 
allsidig aktivitet innen den respektive gren. Introduser langrennscross, kombinertscross, 
skicross. Bruk hinderløyper, bølgefelt, hopp og elementer som  funbokser, halvpipe,  
quarterpipe, railes osv. i treningen. Tilrettelegg trening som utfordrer balansen.

 
12-15 år
For de eldste på skiskolen ønsker vi fortsatt arbeid med basisferdigheter på ski innenfor 
spesifikke øvelser med økende vanskelighetsgrad. Det er viktig å presse grensene.
• Balanse, rytme og tyngdeoverføring på ski 
• Oppnå god framdrift gjennom disse elementene 
• Manøvrere skiene: Svinge, hoppe, stoppe, snu 
• Ungdommene skal etterstrebe å beherske alle teknikker innen klassisk og fri teknikk 
med og uten staver.  
• Mestring av ulik hastighet – bruk økende fart for å heve vanskelighetsgraden.
• Endring av teknikk ut fra terreng og hastighet. Teknikkskifter.



Som arrangør av Norgeshus skiskole skal dere ha motta følgende: 

Team Norgeshus-vester til instruktørene.• 
Team Norgeshus-luer fra Swix.• 
Team Norgeshus skistropper fra Swix.• 
Team Norgeshus drikkebelte fra Swix.• 
Swix smørepakning.• 
Team Norgeshus-bannere.• 
Skiskolediplomer.• 
Besøk av representant(er) fra Team Norgeshus m/foredrag.• 
Besøk av representant(er) fra Norges Skiforbund.• 
Besøk av representant fra Swix Sport. • 

Som arrangør av Norgeshus skiskole forventer vi at: 

Materiell blir utdelt første kveld.• 
Det blir tatt et felles bilde med alle deltakere og instruktører.• 
Det oppfordres til å bruke materiellet alle dager.• 
Det ikke skal trykkes andre logoer på materiellet.• 
Navnet Norgeshus Skiskole blir  brukt i all benevnelse • 
av skolen og i all kommunikasjon utad.
Dersom klubben vil ta deltakeravgift så skal denne • 
holdes lav slik at alle barn som vil kan delta. 

Lykke til med gjennomføringen  
av Norgeshus Skiskole!

 
Ansvarlig for Norgeshus Skiskole:
Emil Søbak Gundersen
Tlf.: 915 58 284

emil.sobak.gundersen@norgeshus.no

For tips og ideer til øvelser besøk: 
www.skiskole.teamnorgeshus.no 


