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SKISKYTTERSKOLEN

FORESATT

Sjekk ut instruksjonsvideoer på Youtube:

NORGESSKISKYTTERFORBUND
Følg landslaget i skiskyting på Instagram:

@SKISKYTTERLANDSLAGET
2

Følg landslaget i skiskyting på Snapchat:

FEMRETTNED

Følg landslaget i skiskyting på Facebook:

VELKOMMEN TIL SKISKYTTERSKOLEN
Dette heftet er for deg som følger en utøver på skiskytterskolen,
enten som foresatt og/eller fordi du ønsker å ta innføringskurset i skiskyting.
I løpet av Skiskytterskolen vil du få innføring i sikkerhetsregler og grunnleggende
skytetekniske ferdigheter som skal føre til at utøveren treffer blink!
Du vil få mulighet til å se hvordan man kombinerer fysisk aktivitet og skyting,
enten med joggesko eller ski på beina. Gjennom ulike aktiviteter får utøveren trent
grunnleggendende fysiske ferdigheter som blant annet utholdenhet, hurtighet, spenst og styrke.
Det året utøveren fyller 10 år kan man begynne med skiskyting.
Utøveren vil gjennom skiskytterskolen få den nødvendige informasjon og veiledning som
skal til for at vedkommende skal får glede, inspirasjon og utbytte av å drive med skiskyting.
Norges Skiskytterforbund ønsker deg lykke til!

SKISKYTTERLANDSLAGET

Norges Skiskytterforbund
Utgave 1 - 2017
Foto:
Thomas Brun/NTB Scanpix
		Vegard Breie
		
Magne Landerø AS
		Nammo AS
Takk til Norges Skiforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Trond Kjøll, Lars Axel Nygård og Svenn-Arne Nordheim.

GENERALSPONSOR
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INNLEDNING
Leksjonene er en mal på hvordan de kan gjennomføres.
Hos noen klubber vil treningen ta lengre tid og hos andre kortere tid.
Dette kommer blant annet an på hvor mange deltakere som er på
skiskytterskolen og hvor mange instruktører klubben har på skiskytterskolen.
Her må hver enkelt klubb og instruktør foreta de justeringer som trengs.
Tanke nummer 1, skal alltid være sikkerhet.
Når en utøver er i kontakt med våpen og ammunisjon for første gang, kan utøveren lettest lære gode
holdninger. Dette gjøres ved å følge sikkerhetsreglene.

TRENERUTDANNING
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Foresatte som deltar på minimum 8 leksjoner i Skiskytterskolen og som gjennomfører
tilførende E-læring får godkjent Innføringskurs i Skiskyting.
Innføringskurset er en del av Trener 1 utdanningen til Norges Skiskytterforbund.
E-læring til Skiskytterskolen finner du på kurs.idrett.no
Logg inn med Min Idrett profil og velg Norges Skiskytterforbund under fanen Særforbund.
Du bør gå igjennom e-læringskursmodulen for leksjonen som
tilhører skiskytterskoleleksjonen i forkant av den praktiske leksjonen.
Du bør se videoene til Skiskytterskolen på Youtube-kanalen til Norges Skiskytterforbund:
http://youtube.com/c/NorgesSkiskytterforbund

VÅPEN
I skiskyting benyttes kaliber .22 Long Rifle med en avtrekksvekt med minimum 0,5 kg.
Våpenet må ha en vekt på minimum 3,5 kg og ha dioptersikte.
De fleste lag/klubber har våpen til utlån for nybegynnere som ønsker å prøve skiskyting.
For anskaffelse av skiskyttervåpen, les mer om dette under punkt 9 side 7.
Et skiskyttergevær er en livslang investering, med puss og vedlikehold vil vare i mange 10-år.
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SIKKERHET, BRUK OG
BEHANDLING AV SKISKYTTERVÅPEN
1. VÅPENLOVEN OG VÅPENFORSKRIFTEN
Ansvarlig trener/leder bør sette seg inn i våpenlovens og våpenforskriftens bestemmelser, og oppdatere seg på eventuelle endringer.
Det kan anbefales at laget har en gjennomgang av aktuelle kapitler og paragrafer med både løpere og foresatte en gang pr. sesong.
Den til enhver tid gjeldene våpenlov og våpenforskrift finner du på www.lovdata.no

2. SIKKERHETSREGLER
Se side 9.

3. ANSVAR
• Ansvarlige ledere og trenere skal til enhver anledning påse at det ved omgang med våpen utvises den aller største forsiktighet.
• Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på standplass.
• Båre og ullteppe bør være tilgjengelig.

4. OPPSTART NYE REKRUTTER - ERKLÆRING
Alle som starter med skiskyting skal gå gjennom sikkerhetsreglene og skrive under på erklæring sammen med sine foresatte.
Erklæringen skal etter at sikkerhetsbestemmelsene er utlevert og gjennomgått underskrives av løper og foreldre/ foresatt når
løperen er yngre enn 18 år. Løpere som har fylt 18 år kan underskrive alene.
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Laget sørger for at alle lagets aktive underskriver erklæringen og oppbevarer dem i lagets arkiv.
Erklæring for utskrift finner du på www.skiskyting.no

5. TRANSPORT
Under transport utenom stadion skal skytevåpenet være tomt for ammunisjon, og skytevåpenet og ammunisjon skal være
under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende.
Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres på kroppen.
Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes.
Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig.
Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn.
Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes.
Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.
Utenom standplass skal våpenet transporteres i våpenkoffert eller futteral, unntatt for løpere 16 år og eldre,
som kan bære våpenet uten futteral i løypa under konkurranser og trening.
De utøverne som går i klasse 17 år, og ikke har fylt 16 år ved inngang til ny sesong har kan også bære våpenet uten futteral i løypa
under konkurranser og trening. Utøvere i klasse 16 år og yngre kan selv bære våpenet og plassere det i stativ eller på matta,
dersom de er i følge med ansvarlig person. De kan også ta våpenet ut av futteral og lade opp magasin ved stativet eller på matta.
Ved all transport av våpenet på standplass skal løpet peke opp.
Ingen utøvere i klasse 16 år og yngre kan bære med seg ammunisjon til/fra standplass.

6. UTLÅN AV SKISKYTTERVÅPEN TIL BRUK I NORGE
Våpenkort eller utlånserklæring skal alltid følge våpenet. Dette er våpeninnehaver sitt ansvar.
Det må være en skriftlig dokumentasjon på at eier av våpen har lånt ut våpen til bemyndiga person,
for eksempel ved å skrive utlånserklæring til vedkommende person.
Utlånsskjema finner du på www.skiskyting.no

7. OPPBEVARING
Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpen skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.
Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare
våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn
hvis en vital del medtas og oppbevares under tilsyn.
Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10 000 patroner
håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i
kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller
tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen.
I FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som
er godkjent av skapprodusenten. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer
enn 2000 patroner i skapet.

8. HVEM KAN KJØPE VÅPEN?
Reglene er at bare personer over 18 år kan anskaffe seg våpen dersom de kan dokumentere behov for dette.
Unntak kan gjøres for personer over 16 år som har vært medlem av skytterlag/skiskytterlag i minst 6 måneder eller
har mottatt opplæring i sikker bruk og behandling av våpen.
Når bruker av et våpen er mellom 12 og 16 år kan foresatte få tillatelse til å kjøpevåpen.
Tillatelser til erværve skytevåpen kan gis der våpnenet skal benyttes av tredjeperson som ikke selv kan erværve våpen på
grunn av alder. Den som benytte våpenet skal være under 16 år og skal fremlegge dokumentasjon på aktiv deltakelse i skiskyting.
Klubben kan imidlertid låne/ leie ut våpen ved en utlånskontrakt.

9. HVORDAN GÅ FRAM FOR Å KJØPE VÅPEN
For å få kjøpt våpen må man søke politikammeret om ”Ervervstillatelse for skytevåpen”.
Søknadsskjema fås på alle politistasjoner og lensmannskontor, og søknaden må vedlegges kopi av
medlemskort for skiskytterlag og lisenskort fra NSSF.
Når politiet har behandlet søknaden og denne blir godkjent, tar man papirene med til en våpenhandler evt. tidligere eier og kan
kjøpe våpen i overensstemmelse med søknaden. Våpenhandleren eller tidligere eier
sender deretter papirene sammen med sitt eget våpenkort tilbake til politiet, og du får, etter en tid,
tilsendt et ”våpenkort” som bekrefter at våpenet er registrert på deg.
For senere kjøp av ammunisjon kan dette lettest skje gjennom klubben, som har en generell kjøpetillatelse
og som kan videreselge til sine medlemmer. Ellers må våpenkortet medbringes, først til politiet for tillatelse og deretter til forhandler.

10. TA MED SKYTEVÅPEN OG AMMUNISJON TIL UTLANDET
For å ta med våpen og ammunisjon til Sverige, må du gå inn på www.tullverket.se og søke på
”sjutvapendeklaration”. Videre må du fylle ut skjemaet for å føre inn våpenet. Husk at du må registrere
at du har tatt med våpenet ut igjen fra Sverige, innen 20 dager du passerte grensen tilbake til Norge.
Trenger du å ta med deg våpen, våpendeler eller ammunisjon ut fra Norge, må du fylle ut et skjema om
inn- og utførsel. Skal du ha med våpen til andre EØS- land kan du søke om europeisk våpenpass.
Skal du utenfor EØS, må du levere en erklæring som gjeld inntil ett år. Dette må leveres hos tollvesen eller politi på grensen, når du
drar ut av landet. Tilsvarende skjema skal fyllest ut i det landet du kommer til.
Husk at man også må registrere at man reiser ut igjen fra landet og også inn igjen i Norge.
Registrerer man våpenet i et våpenpass slipper man å fylle ut egne skjemaer ved grensepasseringer.
Det er da lov å ta med ammunisjon til våpenet som er registrert i våpenpasset i rimelig omfang.
Våpenpasset gjelder i fem år. Ta kontakt med ditt lokale politikontor for å få hjelp til det.

11. KONKURRANSER
NSSF konkurransereglement inneholder også tydelige sikkerhetsinstrukser.
Oppdatert konkurransereglement finnes til en hver tid på: www.skiskyting.no
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ORGANISERING AV
STANDPLASS UNDER TRENING

SIKKERHETSREGLER
1

GÅ UT I FRA AT ETHVERT VÅPEN KAN VÆRE LADD

Forviss deg om at våpenet ikke er ladd før du evt. fjerner snø o.l. fra siktemidler eller munning.

1

SKYTEBANESJEFEN HAR PÅ SEG GUL VEST OG
BENYTTER FLØYTE OG SKAL KUN HA ANSVAR
FOR SIKKERHETEN PÅ STANDPLASS

Kommandoen «ILD» betyr at skyting kan starte.
Fløytesignal betyr at skyting umiddelbart skal opphøre.

2

SKYTEBANESJEFEN SKAL IKKE FORLATE
SKYTEBANEN MENS SKYTING PÅGÅR

2

KONTROLLER AT VÅPENET ER I ORDEN FØR SKYTING

3

RØR IKKE ANDRES VÅPEN UTEN TILLATELSE

4

Hvis skytebanesjefen av en eller annen grunn må forlate standplassen,
må en annen person tre inn i denne rollen.

3
8

4

SKYTEBANESJEFEN SKAL SJEKKE AT ALLE
HAR SLUTTSTYKKET I BAKRE STILLING FØR
BESIKTIGELSE AV SKIVENE KAN STARTE
VED BESIKTIGELSE AV SKIVENE SKAL
SKYTEBANESJEFEN STÅ IGJEN SOM VAKT PÅ STANDPLASS

Skytebanesjefen skal påse at alle utøvere stiller seg bak skytemattene etter endt besiktigelse av
skivene. Ingen skal berøre våpen så lenge det befinner seg personer mellom skivene og standplass.

5

6

SKYTEBANESJEFEN SKAL PÅSE AT ALL TRANSPORT AV
VÅPEN FOREGÅR PÅ RIKTIG MÅTE TIL OG FRA STANDPLASS

GI ELLER SETT ALDRI FRA DEG ET LADD VÅPEN,
SELV IKKE FOR ET ØYEBLIKK

Grip aldri om et våpen med fingrene gjennom avtrekksbøylen.

5

RETT ALDRI VÅPENET MOT NOEN

Med et ladd våpen skal du kun sikte mot blinkene.

6

BÆR VÅPENET MED LØPET OPP

7

LADING SKAL KUN FOREGÅ PÅ STANDPLASS

8

SKYTEBANESJEFEN SKAL GJENNOMFØRE
VISITASJON ETTER ENDT TRENING

Når treningen er avsluttet, skal alle utøvere gjøre seg klar for visitasjon,
dvs. sette sluttstykket i bakre stilling, og ta alle magasin ut av magasinholderen.
Utøveren skal vise fram at kammer, alle magasin og ekstraskuddholdere er tomme.

Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten først å kontrollere at kammeret er tomt.
Kontroller alltid med løpet i farefri retning.

Sikte- og avtrekksøvinger bak standplass er forbudt.

DU SKAL ALLTID RETTE DEG ETTER
SKYTEBANESJEFENS ANVISNINGER

Ikke forstyrr andre skyttere.
Hvis skytingen av en eller annen grunn stanses skal sluttstykket dras i bakre stilling.

9

AVTREKKSVEKTEN SKAL VÆRE MINIMUM 0,5 KG

Skiskyttervåpen har så liten avtrekksvekt at de kan avfyres ved støt uten at avtrekkeren berøres.
Behandle derfor alltid våpenet med stor forsiktighet.

10 VÅPEN OG MAGASINER SKAL TØMMES FOR

AMMUNISJON FØR DU FORLATER STANDPLASSEN

Våpenet skal alltid visiteres etter skyting og fraktes med futteral på.

9

SKISKYTING FOR DE SOM HAR
EN FUNKSJONSNEDSETTELSE
Klubben
Det er viktig at både utøver, foreldre og klubben får en positiv opplevelse, det er derfor viktig å ta seg tid til å
avklare forventninger på forhånd, før første aktivitet/trening. Utøveren må være ærlig på hva sin funksjonsnedsettelse innebærer, hva som trengs av utstyr, og hva utøveren trenger hjelp til før, under og etter aktivitet.
Sikkerhetsregler skal gjennomgås av trener/e fra den lokale klubben, og er obligatorisk for både utøver og
foresatte. Klubber i Norge opererer med medlemskontingent og treningsavgifter, alle utøvere også med funksjonsnedsettelse skal behandles på lik linje og betaler også medlemskontingent og treningsavgift.
Tilrettelegging
I skiskyting kan en være med som stående og sittende. Hvis en er sittende utøver benyttes en skikjelke. Utøvere som har en synsnedsettelse eller er blind kan skyte med lydvåpen. Det finnes flere typer anlegg en kan
bruke til hjelp for å holde våpenet. Det er ikke sikkert at hverken klubben eller utøverne har det utstyret som
skal til, da er det viktig å avklare hvem som tar kontakt med skiskytterforbundet for å få hjelp.
Anbefaling
Vi anbefaler unge utøvere å starte å skyte med vanlig skiskyttergevær 22 kaliber med anlegg, og trene/konkurrere i den ordinære virksomheten. For alle utøvere som er med på skiskyting kreves det at en foresatt er
med på aktivitet der våpen blir brukt. En del individuelle tilpasninger er naturlig å gjøre for at ting skal fungere. I 16 årsalderen kan det være aktuelt å tenke på om en skal klassifisere seg for internasjonal deltakelse.
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Klassifisering
Det er laget ett internasjonalt felles regelverk for klassifisering i både skiskyting og langrenn, og det er per i
dag Norges skiforbund (NSF) som har kompetanse på dette området.
For spørsmål ta kontakt med Norges Skiskytterforbund.

FORELDREVETTREGLER
NSSF har utarbeidet foreldrevettregler som skal være førende for å sikre at
aktiviteten skjer på barnas premisser.
1.

Møt opp på trening og konkurranser – sikkerheten krever det og barna ønsker det!

2.

Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver

3.

Motiver barna til å være positive på trening

4.

Stimulere barna til å tåle medgang og motgang

5.

Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre

6.

Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i konkurranser

7.

Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til barnet ditt.
Søk gjerne råd i klubben din.

8.

Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avgjørelser.

9.

Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.

10.

Vi oppfordrer alle til å respektere og følge
NIFs Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter
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ORGANISERING AV TRENINGSØKTER
FOR BARN PÅ SKISKYTTERSKOLEN
Norges Skiskytterforbund ønsker at det skal være gøy å gå på ski og å skyte.
Det skal oppleves lystbetont å utvikle utholdenhet gjennom actionfylte aktiviteter.
Gjennom varierte øvelser skal det være motiverende å øve på generelle basisegneskaper som
styrke, spenst, hurtighet, koordinasjon og balanse. Det er viktig å ha fokus på progresjonstilpasning.
Det samme gjelder for skytedelen. Skiskytterforbundet ønsker at utøverne skal lære generell skyteteknikk
som avtrekk, siktebilde og pust gjennom ulike øvelser. I Skiskytterskolen presenteres det varierte øvelser for
skytetrening, fysisk trening og kompinasjonstrening.
En økt for barn skal er preget av hyppige skrifter mellom de ulike treningsformene og kortere sekvenser.
Mange av øvelsene/aktivitetene for barn inneholder utfordringer for flere fysiske egenskaper samtidig.
Læring forutsetter oppmerksomhet, bevissthet og gode læremåter. Det vil si at vi kan skape læring
i en rekke praktiske oppgaver, når vi er oppmerksomme, bevisste og evner å reflektere over oppgavene.
Derfor er det viktig at du som trener klarer å pirre nysgjerrigheten hos utøverne dine nok til at de er
oppmerksomme. Det gjøres blant annet ved å legge til rette for mestring og motivasjon.
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Det er viktig at trenere nærmere seg en mer coachende trenerrolle, for å hjelpe utøverne til å
finne sin egen vei. I en coachende tilnærming til andre mennesker står læring og utvikling sentralt.
Det er viktig i seg selv å finne ut av ting, gjerne med støtte av andre, gjennom å få lov til å prøve og feile.
På bakgrunn av prøving av feiling kan utøvere få nyttige tilbakemeldinger, både forklarende og positive.
Du som trener har dermed skapt et godt potensial for videre vekst, læring og utvikling.
Man bruker ofte en tilnærming som kan kalles praktisk erfaringslæring. Den viktigste grunnen er nok at
læring i en praktisk sammenheng, på idrettsbanen, gir godt utbytte når det gjelder tidsbruk, prioriteringer
og forutsetninger (Ref: Den coachende treneren – om å coache begynner. Frank E. Abrahamsen og Erlend O. Gitsø. Akilles 2014.)

Visitasjon skal alltid g jennomføres på skytematta av skytebanesjef
når alle skal gå fram til skivene og etter endt økt.
Ingen skal røre våpenet, så lenge det er folk framme mellom
standplassen og skivene.

Generelle tips for hvordan man skal gjennomføre en treningsøkt for å skape god læring:
•

Skap mye aktivitet og unngå venting.
Barn kjeder seg fort hvis de må stå lenge å høre på forklaring fra treneren eller vente på andre utøvere.

•

Effektiv og lettforståelig forklaring – gode organiseringsevner

•

Mestringsorienterte øvelser

•

Gi ros for innsats, oppmuntring og nyttige tilbakemeldinger, det er viktig å se alle deltakerne.

•

Skap variasjon og spenning gjennom å justere i aktiviteten

•

Organiser for å oppnå progresjon (enten i vanskelighetsgrad eller i intensitet)

•

Juster opplegget i forhold til ulike mestringsnivå – for å få framgang for alle og for å
skape trygt miljø i gruppa.

•

Forsterk det utøveren gjør som er rett, ikke straffe utøverne ved feil

•

Gi ros og ris hovedsakelig til enkeltutøvere i en-til-en situasjoner.
Å gi tilbakemelding i plenum kan fort skape sosialt press og rette oppmerksomheten mot
sammenligning på bekostning av utvikling.

•

Bruk «sandwich»-metoden for å gi feedback – gi først ros, så korreksjon og deretter ros tilslutt.

•

Når du trener for barn og unge, må vi passe oss for å bruke for mange ord.
Vær klar og tydelig, og få gjerne utøvern(e) til å gjenta det viktigste for å forsikre deg om at
utøveren(e) har fått med seg budskapet.

•

Diskuter med foreldrene og utøverne hvordan dere ønsker det skal være i din gruppe.

•

Varier treningsøktene, slik at du bruker ulike tilnærminger

•

Få med ALLE
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LEKSJON 1
OPPSTART OG SIKTE
Varighet: 1 time og 30 minutter.
				 45 minutter inne i klubbhuset + 45 minutter ute på standplassen.
1

Normalt er det ingen grunn til å overfokusere på problemet med å se ”for mye” rundt forsiktet.
Så lenge diopterhullet er standard, dvs. 1,2 mm eller mindre, vil vi i praksis få minimal
treffpunktforskyvning selv om diopterhullet er skjevt i forhold til forsiktet. Det er et større problem i
praksis at yngre løpere benytter et gevær der kolben er for lang. Vår erfaring er at de yngste ofte blir
liggende for langt bak, slik at diopterhullet blir for lite i forhold til naturlig øyeavstand.

INNE
Vise og forklare hvilke deler et skiskyttergevær består av:
- Framsikte og hullkorn
- Baksikte
- Sluttstykke
- Avtrekker
- Kinnstøtte
- Kolben
- Magasin

Kinnstøtte

Sluttstykke

2 Skiskytterammunisjon
Ta av hylsen av en patron og se på innholdet på et hvitt ark.
Det benyttes standard cal 22 LR ammunisjon både til trening og konkurranse.
I 2016 koster vanlige skudd litt over 1kr skuddet.
Pris kan variere med tanke på merke og modell.

Baksikte

Magasin

Et skiskytterskudd består av følgende deler:

Fremsikte
og hullkorn
Avtrekker
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3 Gjennomgang av sikkerhetsregler og underskrift av erklæring
4 Grunnjustering av våpen. Justere kolbelengde, kinnstøtte og avstand til diopter

Pistolgrep

Finn kolbelengde: En gammel og god regel er å sette kolben inn i albueleddet på utøver, og utøver skal da naturlig
”rekke fram” til pistolgrepet med høyre hånd. Et tips er å fordele lagsvåpen etter størrelse på utøverne.

Kolbe
Framsikte og hullkorn
Hullkornet sitter i framsiktet. De to vanligste hullkornene er liggende- og stolehullkorn. Det kan være lurt å begynne med ett
liggende hullkorn for å lære seg å holde våpenet rett. Skift til stolpehullkorn etterhvert.
Hullkornets hullstørrelse
Hullstørrelsen beskriver diameteren på selve hullet i kornet.
Størrelsen er oppgitt i tidels millimeter. Jo tykkere gods, jo bedre kontrast.
Hvis en skiskytter får solen i ryggen og sterk sol på skivene, vil det være en
Hullstørrelse
fordel med med mindre hullkornstørrelse, men med tykkere gods.
Dersom det er disig og overskyet vær, vil det være lurt å ha større hullkorn med
tynnere gods. Vanlige størrelser er 2,8 og 3,1. Ved tåke eller mørke brukes ofte
et større hullkorn (3,4 eller 3,6) for at blinken skal synes lettere. Det kan være lurt prøve
ut noen ulike hullstørrelser og godstykkelser for å se hva som passer best til den som skal skyte.
Hva liker utøveren best? Hva som passer best til utøverens syn?

- Prosjektil
- Hylse
- Krutt
- Rand
- Tennhette

Godstykkelse

Norges Skiskytterforbund anbefaler følgende hullkorn størrelser: Anschutz 2,8 og 3,1 og Urmek 2,8-3,0 i godstykkelse 8 eller 10.
Hullkornets godstykkelse
Godstykkelsen beskriver tykkelsen på den stålringen som utgjør hullkornet.
Hullkorn kommer med ulike tykkelser. Den mest vanlige godstykkelsen er 8-12.
Godstykkelsen står etter bindestreket i størrelsen.Tykkelsen på ringen er avgjørende for evnen til å sentrere blinken.
Når godstykkelsen er smal så stiller det større krav til sentrering, og øyet blir bedre til å fokusere.

Tilpassing av kinnstøtte skjer ved at utøver legger seg ned i liggende
skytestilling med riktig høyde/vinkler på skuldre og armer.
Utøver lukker øynene og lar hodet hvile på kinnstøtta.
Du kjenner etter at utøveren er helt avslappet i nakkemuskulaturen.
Trykket på kinnstøtten = vekten av hodet.
Utøver skal helst ikke presse hodet ned mot kinnstøtta,
heller ikke løfte/holde hodet oppe med muskler.
Husk at diopter kan reguleres i lengderetningen.
Anbefalt øyeavstand fra øyet til diopterhullet er 3-6 cm.
Et tips er for å finne avstand er legge to voksne
fingre mellom øyebeinet og diopter.
Etter 5-6 pustesekvenser, åpner utøver øynene. Utøveren skal da kunne se midt gjennom bak- og framsiktet.
Hvis ikke må kinnstøtte justeres i høyde og/eller side. Husk at hodet skal hvile på en naturlig måte på kinnstøtten og at
diopteret kan reguleres fram og tilbake. Noen utøvere ligger så nær diopteret at det blir kontakt mellom øyebryn og diopter.
Når rekylen kommer, får utøver et lite ”knips/slag”. Dette forstyrrer siste inntrykk av siktebildet,
og vil hindre utøver å få med seg mye informasjon om hvordan skuddet blir gjennomført.
Det anbefales at man regulerer avstanden fra diopter til øyebryn så det ikke blir et berøringspunkt, når skuddet går.
Rekyl er den bevegelsen skiskyttervåpnet får bakover ved skuddløsning fordi kruttgassen
trykker like kraftig bakover som framover i våpenet så lenge prosjektilet ikke har forlatt løpet.
Utøvere i denne alderen vokser og at det er lurt å sjekke om man må justere våpenet i forhold til vekst hos
utøveren hver 2.-3.måned eller oftere ved behov.
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UTE
Kanting:

1 Gjennomgang av selvanviser og pappskive.
- Hvordan ser liggende og stående blink ut.
- Hvordan fungerer selvanviser.
- Hvordan se forskjell på liten og stor blink. (oransje/rødt merke).

Hvis utøveren kanter geværet mot høyre,
vil siktebildet se slik ut, og man vil treffe lavt og til høyre i blinken.
På samme måte hvis utøveren kanter
geværet til venstre, vil man treffe lavt og til venstre.
Utøveren skal kante svært mye før det får store utslag.

6 Utøveren skyter 5 skudd på pappskive

Liggende

Stående

Pappskive

Når utøveren har skutt det femte og siste skuddet,
må utøverne huske å ta sluttstykket bak og ta ut det tomme magasinet.
Instruktøren eller foresatte skal sjekke at sluttstykket er dratt bak i stilling, magasinet er tatt ut og at det ikke er skudd i løpet.
Dette kalles å visitere geværet. Når visitasjonen er gjort er det klart til å gå fram til skivene for å se på resultatet.
Dette er et kjempe viktig punkt for foresatte, instruktør og trenere som er på skytebanen.

2 Hvordan finne ledeøyet
Her er en øvelse på hvordan du kan finne ledeøyet til utøveren. Utøveren står på standplass.
Ta et hvitt ark og lag et lite hull midt på arket.
Utøveren holder arket slik at utøverne ser på en av blinkene gjennom hullet, og fører arket sakte helt inntil ansiktet sitt.
Fokuset skal være å se på blinken. Prøv noen ganger til utøveren er sikker på at du har funnet riktig ledeøye.
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Er utøver høyrehendt og har venstre øye som ledeøyet, må utøver ha på en lapp over venstre øyet for å trene opp det høyre
øyet til å sikte. Hvis utøver er venstrehendt og har høyreøyet som ledeøyet, må utøver sette en lapp over det høyre øyet.
Er utøver venstrehendt og har venstre øyet som ledeøyet, må utøver ha et linksgevær. Det heter links om man er vestrehendt.
Tips: Bruk ”sjørøverlapp”.

17

3 Lære å sette inn magasin og ta ut magasin i fra våpenet.
4 Lær å fylle opp magasin med skudd.
5 Innføring i å sikte
Bakre sikte skal være rundt framsiktet, som igjen skal være rundt blinken.
Da er man midt i og det er slik det skal se ut når skuddet blir fyrt av.
Hvordan sikte:
- Sikt med høyre øye. (Venstre hvis utøveren skyter links).
- Venstre øye holdes åpent, men utøveren kan stikke en papplapp opp
under luen som «blender» for venstre øye, hvis utøveren opplever det
som vanskelig å fokusere/se gjennom siktet. Eventuelt lukker utøver
delvis venstre øye (motsatt for links skytter).
- Pass på å blunke jevnt og rytmisk.
- Siktetiden må ikke bli for lang (maks 3 sek.).
Blir den lengre må du begynne på nytt, også med pustingen.
Utøver legger seg ned bak våpenet. Bruker venstre hånd til å støtte opp kolben, se bilde.
Motsatt for links skyttere. Dette gjøres for å få et godt trykk fra geværet inn i skuldra og et godt utgangspunkt for et riktig siktebilde.
Utøveren sikter slik det er beskrevet i punktene hvordan sikte. Pust godt ut og inn helt til du finner blinken i siktet.
Pust ut nesten all lufta du har i lungene og hold pusten mens du får midt i siktet. Klem rolig på avtrekket med
pekefingeren helt til det smeller. Forsett å hold på avtrekkeren etter at du har hørt skuddet treffe blinken eller pappen.
Deretter lader du på nytt.

7 Utøveren skyter 5 skudd på selvanviser
Når utøveren har skutt det siste skuddet, må utøveren huske å ta sluttstykket bak og ta ut magasinet.

8 Avslutning av økt

LEKSJON 2
KLARGJØRING AV STANDPLASS,
AVTREKK OG TØRRTRENING
Varighet: 1 time og 30 minutter.
				 Ute på standplassen, med noe lek – viktig å ha på godt med klær.
1 Repetisjon
Gjennomgang av sikkerhetsreglene og siktebilde.
Sjekk at utøveren får til å se midt i blinken gjennom bak- og framsiktet.

2 Gjennomgang av klagjøring av standplass
- Lysbryter til lys over skivene

Avtrekket har tre faser:
1. Fortrykk. Fra utgangsposisjon (1) presses avtrekket
bakover til man kjenner motstand i avtrekkeren (2).
Dette punktet kalles trykkpunktet.

TRYKK

TRYKK

TRYKKPUNKT

TRYKKPUNKT

SKUDD
SKUDD
AVFYRES

AVFYRES

100%

100%

2. Trykkøkning. Avtrekkeren presses rolig og kontrollert med pekefingeren
rett bakover helt til det smeller/skuddet går av.
3. Ettertrykk. Pekefingeren holdes i samme posisjon som da skuddet gikk av
i 2 sekunder. En måte å tenke på her er å
formidle at utøveren skal ”følge skuddet til blinken” eller
”å følge skuddet gjennom blinken”. Evt få utøveren til å telle
inni seg til to, 1 og 2, før han slipper fingeren fra avtrekkeren.
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33

TID

TID

- Rødt flagg og/eller rødt blinklys
- Henge opp pappskive
- Rulle ut snor – trekk i snora og bytt mellom liten og stor blink. Evt vise hvordan det elektronisk systemet til selvanviserne virker.
- Matte
- Anlegg
- Kikkert
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3 Avtrekk
Avtrekket er det som gjør at skuddet går av. Avtrekkeren bør være på fingerens ytterste ledd slik at fingeren kan dra rett bakover.
Et tips kan være å tusje avtrekkeren. Da vil det bli et avtrykk på fingeren som viser utøverens plassering av fingeren på avtrekkeren.
Bare fingeren, ikke hele hånden, skal utføre avtrekket.

4 Tørrtrening
Tørrtrening er ulike typer skytetrening uten å benytte ammunisjon.
Ved tørrtrening kan utøveren blandt annet trene på avtrekk, skytestilling, sikte og
standplassdrill. Her kan utøveren trene på avtrekk, hvordan utøveren ligger i stilling, siktet mm.
Utøveren skal tørrtrene 2 serier. Fokuset er å kjenne etter hvor langt han må presse inn avtrekket før
man kjenner at det stopper litt opp/ utøver kjenner at man må ta i litt mer, altså til trykkpunktet.
Når man får motstand, klemmer man jevnt, rolig og kontrollert helt til det klikker.
Utøveren skal se for seg at han skal se skuddet gå gjennom blinken. Hvis det blir vanskelig å forstå
kan utøveren telle rolig til to (1 og 2) og samtidig fortsatt se på blinken gjennom siktet, før utøveren tar
bort fingeren fra avtrekkeren og begynner og lader på nytt.
Klarer utøver å kjenne hvor det blir mer motstand på avtrekkeren?
Izhmash våpen: Husk å sette inn ett tomt magasin med tørrtrening.
Tips 1: Test ut avtrekk på et egg for å kjenne etter hvordan ett avtrekk skal gjennomføres.
Hold egget på langs og klem i begge endene av egget som et avtrekk.
Tips 2: Utøveren legger fingeren på avtrekkeren,
instruktør legger finger over utøverens finger og gjennomfører et korrekt avtrekk.
Tips 3: En utøver sikter og en utøver trekker av.

5 Enkeltskudd og enkeltklikk

Grepet med avtrekkshånden på kolben/skjeftet bør være så hardt at det tilsvarer avtrekksvekten, som et godt og fast håndgrep.
Både før og etter avtrekk skal spenningen i kroppen være helt lik.
Avtrekksfingeren skal ikke berøre skjeftet eller avtrekksbøylen når utøveren utfører avtrekket.
Få eventuelt instruktør til å gjøre justeringer på avtrekkeren.
Ved skyting på selvanviser, og spesielt i konkurranser, har mange en tendens til å avslutte avtrekket og
ta nytt ladegrep for tidlig. Dette fører til at geværet beveges før kula har forlatt våpenet.
Det er derfor viktig å lære seg ettertrykk, det vil si å holde avtrekksfingeren i ro etter at skuddet er avfyrt.

Utøver setter i magasinet og skyter skuddet som er i. Lader en gang til og utfør avtrekket
akkurat på samme måte som om det var skudd. Her vil utøveren høre et klikk.
Utøveren setter inn et nytt magasin og utfører samme prosess en gang til.
Utøveren skal til sammen skyte 10 skudd og 10 klikk på denne måten.
Deretter tørrtrener utøveren 1 serie med fokus på avtrekk og skyter 1 seire på papp.

6 Utøveren skyter en serie på papp og en serie på selvanviser. Fokus på siktebildet.
7 Utøveren skyter en serie på papp og en serie på selvanviser. Fokus på avtrekket.
Det du skal ha fokus på kaller vi kontrollpunkter.

8 ”Snipp og snapp” og ”Nappe hale”
9 Avslutning av økt
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LEKSJON 3
AVTREKK OG PUSTETEKNIKK
Varighet: 1 time og 30 minutter.
				 Ute på standplassen, med noe lek – viktig å ha på godt med klær.
Utøveren tørrtrener 2 serier.
Fokuset her er pusting. Utøveren skal puste godt inn og ut. Her skal du høre og se at utøveren puster.
Når utøveren har pustet ut og har funnet blinken, skal han holde pusten mens han gjennomfører avtrekket.
Hvis utøveren kjenner at han ikke klarer å skyte/klikke til rett tid, begynner han å puste på nytt.

1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler, siktebilde og avtrekk
2 Lek - ”Fulgene spiser” og ”Haien kommer”
3 Pusteteknikk

Utøveren skyter 1 serie på papp, fokuset er pust.
Øvelsen skal utføres akkurat på samme måte, som da utøveren tørrtrente.

- Utøveren puster godt ut og inn før han starter å skyte.
- Vi anbefaler at utøveren puster ut det meste av luften utøveren har i lungene sine når man skal holde pusten for å skyte.
- Pustingen bør være så tett opp imot avtrekksøyeblikket som mulig, slik at utøveren slipper å holde pusten for lenge.
Hvis utøveren ikke får til å trekke av etter 3 sekunder, så må han puste noen ganger på nytt før utøveren trekker av.
- Utøveren skal gjennomføre lik pusteteknikk med høy og lav puls.
Tips: Her er det veldig fint å bruke siktemalen for å vise hva som skjer med siktebildet når en utøver ligger og puster.
Alle puster inn og ut i sammen for å øve på hvor mye pust man skal ha i lungene når man skal holde pusten for å skyte.

PUST
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Utøveren tørrtrener 2 serier.
Fokus er rolig avtrekk og ettertrykk ved å følge skuddet inn i blinken eller ved å telle til rolig til 2 før han
slipper opp pekefingeren fra avtrekkeren.
Utøveren skyter 1 serie på papp.
Fokus kun på rolig avtrekk og ettertrykk ved å følge skuddet inn i blinken eller ved å telle til rolig til 2.
Tørrtrening 2 serier.
Utøveren skal gjennomføre et rolig avtrekk og puste riktig. Utøveren skal ha fokus på ettertrykk.
Utøveren skyter 2 serier på papp.
Skal gjennomføres med riktig pust og rolig og kontrollert avtrekk
Viktig at utøveren følger skuddet inn i blinken eller teller rolig til 2 etter at skuddet har blitt avfyrt.
Så tar han bort pekefingeren fra avtrekkeren.

4 Løping med ”Hermegåsa”
Den som løper først skal for eksempel hopp på en fot, stupe kråke.
Det den første i rekken gjør, skal de andre utøveren også gjøre – altså herme etter første mann.
Utøverne bytter på å være fremst i rekken.

5 Skyting
Utøveren tørrtrener 1 serie på papp, fokuset er avtrekk og pust.
Deretter skyter utøverne 4 serier på selvanviser, fokus er pust, rolig avtrekk og ettertrykk
Skissen viser at hullkornet kommer rett opp i blinken på utpust,
og stanser midt i, når du stopper pusten.
Det er altså PUSTEN (utpust) som ”fører” løpet opp i riktig høyde.

6 Lek
Jogge en runde på 15-20 min og legg inn ulike oppgaver på runden.
Spurt, hopp, armhevinger, bære hverandre, og balansere.
Deretter gjennomføres snipp og snapp, froskehopp, hink og stafetter.

7 Avslutning av økt
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LEKSJON 4
LIGGENDE STILLING
Varighet: 1 time og 30 minutter.
				 Ute på standplassen, med noe lek – viktig å ha på godt med klær.
1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler, siktebilde, pust og avtrekk – hva husker utøverne?
2 Utøveren leker ”Hauk og due” og ”Stiv heks” i 20min
Instruktør går igjennom liggestilling med deg samtidig.

3 Kontrollpunkter liggende skytestilling
Kontrollpunkter er en individuell huskeliste for en utøver for å få lik skytestilling hver gang.
Kommuniser alltid det konkrete punktet utøveren skal fokusere på.
- Legg deg ned mest mulig bak geværet. Det er viktig at geværet er stilt opp
litt til høyre på matta (venstre hvis links) og sentrert til den midterste blinken
på selvanviseren.
- Ha bred fotstilling og legg helene i bakken.
- Ha riktig høyde på bukken i forhold til skuldra.
- Plasser kolben godt i skuldra.
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- Ta venstre arm og hold under kolben, da opprettholder man god kontakt og godt trykk mellom geværet og skulderen.
(Høyre arm, hvis du skyter links).
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- Slapp av i venstre arm og høyre skulder. (Motsatt arm og skulder, hvis links).
- Hold passe hardt i pistolgrepet.
- Legg hodet nedpå kinnstøtta. Husk å ligge med riktig avstand mellom diopter og øyet.
Våpenet vil nå gå som en linje gjennom kroppen og utøveren vil få et godt rekylopptak. Videre vil linjen fra pipien mot
blinken og beinet til utøveren være tilnærmet parallelle. Utøveren vil også få en rett linje fra hode og ned ryggen. Og en rett linje på
skuldrene.
Utøveren tørrtrener på å legge seg ned i riktig skytestilling fem ganger. Du godkjenner at liggestillingen er bra.

4 Utøveren skyter 10 enkeltskudd på papp
Utøveren øver på å komme seg i riktig liggende stilling. Det skal bare lades et skudd i hvert magasin.
Du godkjenner at liggestillingen før utøveren kan skyte.

5 Lek - ”Putte i bøtte stafetten”
6 Skyting
Utøveren skyter 2 serier på papp.
Fokuset er først å komme seg i riktig liggende skytestilling.
Deretter er fokuset på å gjennomføre riktig pusting og rett avtrekk.
Utøveren skyter 2 serier på selvanviser med samme fokus som ved skyting på papp.

7 Avslutning av økt

Dette er grunnlinjer i liggende skytestilling.
Til venstre: Rett linje gjennom ryggsøyle og parallelle skuldre.
Til høyre: Parallelle linjer: Geværpipe og høyre fot.

LEKSJON 5
STANDPLASSDRILL
Varighet: 1 time og 30 minutter.
				 Ute på standplassen, med noe lek – viktig å ha på godt med klær.
1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler, sikte, avtrekk, pust, liggende stilling
2 Skyting
Utøveren skal tørrtrene 2 serier
Målet er å finne riktig liggende skytestilling.
Kontrollpunkt kan være øyets avstand til diopteret, arm/hånd som holder kolbe for å få koblen
godt i skuldra og å ligge bak våpenet. Utøveren skal kjenne at han slapper av i riktig skytestilling.
Utøveren skyter 2 serier på papp, hvor utøveren skal jobbe med de samme kontrollpunktene.
Utøveren tørrtrener 2 serier, fokus er sikte, pust og avtrekk.
Utøveren skyter2 serier på pappskive, fokus først er liggende skytestilling, sikte, pust og avtrekk.
Få utøveren til å først konsentrere seg om å ligge riktig. Så skal utøveren skal tenke på sikte, pust og avtrekk.
2 serier på selvanviser. Fokuset er det samme som seriene på papp.

3 Lek
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4 Standplassdrill
Det er meget viktig i skiskyting at man gjør alt likt fra serie til serie.
Utøveren må derfor trene på gjøre det så likt som mulig hver gang.
Inn mot skyting:
- Ha riktig inngangsfart og pust godt hele veien
- Stavene i høyre hånd (motsatt for linksskytter)
- Finn riktig skive
På matten:
- Ned på kne og legg ned stavene
- Åpne klaffene foran og bak
- Legg deg ned i liggende stilling
- Åpne sluttstykket og sett ut/inn magasin
- Kolbe i skulder
- Skyv sluttstykket fram
- Sett venstre arm/hånd under kolben (motsatt for linksskytter)
- Hold passe hardt i pistolgrepet
- Grovinnretning på riktig skive
- Slapp av i venstre arm og høyre skulder (motsatt for linksskytter)
Etter skyting:
- Klaffer på
- Opp på kne
- Reis deg opp og ta med stavene
- Rask skøyting ut fra matten mens du tar på stavene

Utøveren skal trene på å gjennomføre en standplassdrill 5 ganger.
Du skal godkjenne stillingen. Hvis stillingen ikke er riktig, starter utøveren på nytt.
Utøveren lader et skudd i hvert magasin og skyter 5 enkeltskudd på papp.
Utøveren skal gjennomføre standplassdrill mellom hvert skudd.
Fokus på disse kontrollpunktene:
- Plassering av venstre arm/hånd (høyre for linksskyttere) for å få kolben godt i skulderen
- Hode riktig plassert (øye – diopter) og at du ligger bak våpenet.
Når utøver har kommet seg i riktig stilling, og fått klarsignal av den voksne,
skal utøveren fokusere på å sikte og gjennomføre et riktig avtrekk – rolig og kontrollert. Husk ettertrykk.
Skyt deretter 1 serie på papp, er det noen forskjell fra serien med enkeltskudd med tanke på samling?

5 20min løping med ulike oppgaver underveis
Stupe kråke, hoppe, hinke, armhevinger, balansere på stokk osv.
På ski:
Gå en runde på 20 min med innlagte oppgaver:
Stå på en ski, sitte i hockey, hoppende dobbeldans osv. Nappe hale og sisten.

6 Avslutning av økt
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LEKSJON 6
KOMBINASJONSTRENING
Varighet: 1 time og 30 minutter
				 Ute på standplassen og fysisk aktivitet

4 Skyting

1 Repetisjon: Gjennomgang av standplassdrill, avtrekk og sikkerhetsregler?
Hva husker utøveren av sikkerhetsregler, avtrekk og standplassdrill?

Gi hjelp til å skru, slik at utøveren er klar til å skyte to serier på selvanviser etterpå.
Fokuset er først å komme ned i rett skytestilling ved hjelp av kontrollpunkter.
Videre er fokus på sikte og avtrekk. Utøveren skyter 2 serier på selvanviser etterpå. Arbeidsoppgavene er de samme.

2 Innskyting
Utøveren tørrtrener på å legge seg i riktig stilling fem ganger.
Utøveren tørrtrener på avtrekk, 5 enkeltskudd, fokus på rolig avtrekk og ettertrykk.
Utøveren skyter tre serier på papp. Gjennomføres med fokus på rolig avtrekk og ettertrykk.

3 Hva er samling
Gjennomgang av hva en god og mindre god samling er og hvorfor det er viktig med å skyte gode samlinger.
En samling sier noe om hvor nærme skuddene sitter hverandre i pappskiven (selvanviseren).
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Utøveren skyter 5 skudd på papp (lad enkeltskudd i hvert magasin) og 1 serie på papp.

I skiskyting er det viktig å kunne skyte gode samlinger midt i blinken, det gir skiskytteren «litt å gå på» med tanke på
vind og andre påvirkninger på skuddet. Det er mange faktorer som kan påvirke hvor god samlingen er blant annet
våpentilpasning, løpet, ammunisjonen, riktig skyteteknikk.
Hvis utøveren ikke ligger likt hver gang, kan dette påvirke om samlingen, middeltreffpunktet/tendensen til samlingen,
sitter midt i eller flytter seg rundt. Middeltreffpunktet/tendensen til en serie sier noe om hvor skuddene sitter i forhold til
sentrum av blinken. Se eksempler på forskjellige samlinger på nedenfor.

5 Kombinasjon - 4 kombinasjoner løping eller ski. (500m – 1000 m)
Kombinasjonstrening:
Trening av fysiske egenskaper kombinert med skytetrening.
Det kan gjøres ved ulike aktiviteter, feks løping, sykling, rulleski, ski, styrketrening.
Kombinasjonstreningen kan gjennomføres i ulike intensitet, som feks. rolig trening eller intervalltrening.
Kontrollpunkter:
Plassering av venstre arm/hånd (høyre for linksskyttere) for å få kolben godt i skulderen, hode riktig plassert (øye – diopter) og
at utøveren ligger bak våpenet. Utøveren skal velge 2 kontrollpunkter. Deretter er det sikte og kontrollert avtrekk som er fokus.

6 Terningkastspillet
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Barmark:
Terningkast kombinasjon i 20 minutter (tilfeldighetenes spill) – gjør to øvelser i terningkastspillet for så å skyte.
Utøveren må ut til 100 m merket og inn igjen for ågjennomføre en riktig standplassdrill.
Eksempel:
		
Terningkast 1:
		
Terningkast 2:
		
Terningkast 3:
		
Terningkast 4:
		
Terningkast 5:
		
Terningkast 6:

10 sit-ups
5 harehopp/spensthopp
Løpe ti ganger rundt en skytematte
Armhevinger
Hopp tau 20 ganger
Løp en runde – ca. 500m

Ski:

God samling

Mindre god samling

Kombinasjon i 20 minutter (tilfeldighetenes spill) – gjør to øvelser i terningkastspillet for så å skyte.
Utøveren må ut til 100 m merket og inn igjen for å få en god standplassdrill.

6 Tøying av de største muskelgruppene
7 Avslutning av økt

Endret liggestilling

Endret liggestilling

LEKSJON 7
REPETISJON AVTREKK OG PUST
Varighet: 1 time og 30 minutter
				 Ute på standplassen og fysisk aktivitet
1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler, avtrekk, sikte og pust.

Forslag til økt på snø:

2 Tørrtrening

TYPE/TID

HVA

HVORDAN

Oppvarming
15 min

Ballsisten

Vanlig sisten der du «gir» sisten
videre ved å kaste ballen på noen. Bruk etter hvert flere baller.

Parsisten

Helt vanlig sisten, men alle har en partner som de skal holde
seg fast i.

Hurtighet
10 min

Snipp og snapp,
stafett med flere på laget

Jo fler som er på laget, jo lengre pauser blir det.

Styrke
10 min

Staking

Stak vanlig i en slak motbakke, gå diagonalgang med stavene,
uten og bruke beina

Dette er en viktig treningsform i skyting.
Utøveren skal legge seg i stilling 10 ganger og gjennomfører ett ”klikkavtrekk” for hver gang.
Du skal se om utøveren foretar et riktig avtrekk på de første 5 klikkene. Utøveren får kontrollpunkter av instruktør til
liggende skytestilling og skal jobbe med pust og avtrekk etter å kommet ned i riktig stilling.

3 Enkelt skudd
Utøvere skal bare skyte enkelt skudd. Fokuset til utøveren er de samme kontrollpunktene
som instruktøren ga til utøveren på punkt 2 og gjennomføring av et rolig og kontrollert avtrekk med riktig pusteteknikk.
Lad bare et skudd i hvert magasin
- 20 skudd på en annen type blink
- 10 skudd på papp på vanlig blink
- 10 skudd på selvanviser
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PUST
UT

INN

AVTREKK
UT

HOLD

PUST
INN

UT

INN

AVTREKK
UT

HOLD

4 Fysisk
Forslag til barmarksøkt:
TYPE/TID

HVA

HVORDAN

Oppvarming
15 min

Ballsisten

Vanlig sisten der du «gir» sisten videre ved å
kaste ballen på noen. Bruk etter hvert flere baller

Parsisten

Helt vanlig sisten, men alle har en partner
som de skal holde seg fast i.

Snurrestafett

Løp og snurr 6 runder rundt pinnen ved vending, spring tilbake.
3-4 ganger pr barn på laget

Spents
10 min

Kontrollhopp

Hopp opp på høyre ben, finn full balanse,
skyv av all kraft sidelengs, land på venstre fot, hopp opp på
venstre fot, finn full balanse, skyv av all kraft sidelengs, land på
høyre fot. Start med 10 repitisjoner.

Styrke
5 min

Tautrekking

Del inn i to lag, forsøk å dra hverandre over en viss markering.
Best av 3-5 ganger

Hurtighet
5 min

5 Tøying
6 Avslutning av økt
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LEKSJON 8
KOMBINASJONSTRENING MED LAV PULS

LEKSJON 9
KOMBINASJON INTERVALL

Varighet: 1 time og 30 minutter
				 Ute på standplassen og fysisk aktivitet

Varighet: 1 time og 30 minutter
				 Ute på standplassen og fysisk aktivitet

1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler og standplassdrill.

1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler, pust og avtrekk.

2 Innskyting

2 Innskyting

For å stille inn våpenet slik at utøveren skal treffe blinken midt i, må man skyte inn.
Utøveren tørrtrener 2 serier. Fokus: kontrollpunkter liggende skytestilling, pust og avtrekk.
Utøveren skyter 2 serier på papp. Fokus er det samme som på tørrtreningen.

3 Skyte på sin egen forbokstav
Utøverne tegner sin egen forbokstav på papp. Skyt deretter to serier jevnt fordelt på bokstaven sin.
Husk at det er en fordel om bokstaven er litt bred slik at det er greit å se den i siktet.

4 Kombinasjon
Barmark:

Utøveren skyter 2-3 serier. Finner god stilling ved hjelp av kontrollpunkt, fokus siktebilde og avtrekk. Hjelp til med å skru.

3 Kombinasjon med høy puls
Her er det viktig å presisere at utøverne skal huske på de samme tingene, selv om man får høyere puls under skytingen.
Da er det ekstra viktig å være konsentrert om de tingene man skal gjøre.
TYPE/TID

HVA

HVORDAN

KOMMENTARER

Oppvarming
20 min

Hinderløype

Lag en hinderløype med ulike momenter

Bli kjent med hinderløypa,
Innskyting skjer underveis i
oppvarmningen

”Plukke kongler”.
Mellom hver kongle, som utøveren henter, skal utøveren skyte en serie. Bytt mellom papp og selvanviser.
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Løper ca 2-2.3 min i hinderløypa og fortsetter
deretter med høy puls til 100meter før skyting.
Gjør dette 3 ganger.

Utøver skal jobbe med kontrollpunkter i forhold til å komme seg i riktig liggende stilling og å gjennomføre et kontrollert avtrekk.
Husk godt ettertrykk.

Pausen er skyting og samle alle til start på ny
hinderbanerunde (ca den samme som dragtiden)

Snø:
- Utøveren går en runde med staver. Skyt så en serie på papp.
- En runde uten staver. Skyt så en serie på papp.
- En runde hvor utøveren bare staker. Skyt en serie på papp.
- Avslutt med en serie på selvanviser.

Utholdenhet
40 min

Hinderløype

Sjekk pappskivene. Klarer utøveren å skyte seriene på samme plass hver gang?

Kan enten bruke strafferunde eller for eksempel
10 push ups for hver bom. Deretter løper alle
barna 1 runde i hinderbanen for så å skyte en
seiere til. For deretter å løpe i mål

5 Stafetter: Ulike stafetter uten skyting
6 Tøying
7 Avslutning av økt

Tilslutt er det konkurranse.
Alle løper en runde eller flere runder i
hinderbanen (barna kan godt starte på ulike
plasser i banen) og springer inn for å skyte en
serie.

Balanse
15 min

Barmark:
Balanse på et
og et bein

Stå på et bein, gjør ulike øvelser på det beinet.
Lukk øynene for å skape høyere
vanskelighetsnivå.

Snø:
Stå på en ski

Stå på en ski i nedoverbakke, ta av ski i fart og
hold balansen. Gjør parøvelser på en og en ski.

4 ”Klokkeskyting”
Utøveren skyter 5 skudd på papp.
De fire første skuddene skal utøveren prøve å sette på overgangen svartblink og
det hvite kl 12, 3, 6 og 9. Det siste skuddet skal utøveren skyte midt i blinken.
Gjennomfør denne øvelsen 2-3 ganger

5 Tøying
6 Avslutning av økt

Marker 100m til standplass.
Her skal alle roe ned farten
(gå rolig) og konsentrere seg
om skytingen. Det er ikke
lov å snakke de siste 100
meterne.
Ta en pause underveis og
vurdere om pulsen er for høy
slik at man må roe mer ned
før skyting.
Barna kan skyte på papp
under intervallen og på
metall under konkurransen.
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LEKSJON 10
STAFETT OG AVSLUTNING
Varighet: 1 time og 30 minutter
				 Ute på standplassen og fysisk aktivitet
Dette er skiskytterskolens siste økt.
1 Repetisjon: Gjennomgang av sikkerhetsregler, sikte, avtrekk, pust, liggende stilling og standplassdrill.
2 Innskyting
Utøveren skyter 3 serier på papp. Fokus på komme seg i riktig stilling ved hjelp av kontrollpunkter og at avtrekket blir riktig.
Du godkjenner stillingen og sjekker at avtrekket blir gjort riktig på den første serien.
Den første serien er enkeltskudd. Det skal lades et skudd i hvert magasin.
Utøveren løper korte runder mellom de tre innskytingsseriene.

3 Stafetter
Viktig å presisere hva utøverne skal fokuser under kombinasjonen. Kontrollpunkter og avtrekk.
Forslag til økt:
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TYPE/TID

HVA

HVORDAN

Oppvarming
10 min

Hauk og due

Del inn i hauk og duer.

10 min

Barmark:
Tusenbein

10 min

Snø:
Valgfri øvelse

Utholdenhet
og hurtighet
40 min

Stafetter med
skyting

En kort stafett hvor utøverene løper 3-4 ganger med ulik løpslengde på hurtighetsdragene
i serien. Forslag til lengde på dragene kan
være 30- 60 og 80 meter.
En lenger stafett, fokuset er utholdenhet, hvor
utøveren skyter de to første seriene på papp og
de to siste seriene på selvanviser

-

Vite og kjenne til sikkerhetsreglene

-

Vite hvor framsikte, hullkorn, baksikte, sluttstykke, kinnstøtte og kolbe er på et våpen.

-

Kjenne til hvordan du grovjusterer et våpen i forhold til utøver.

-

Vite hvordan et riktig siktebilde er.

-

Vite hvordan utøveren skaper trykk mellom skulder og kolbe.

-

Vite hvordan hodet til en utøver skal plasseres på kinnstøtten (i forhold til avstand øye –diopter)

-

Kjenne hvor trykkpunktet på avtrekket er.

-

Kjenne til avtrekkets tre faser

-

Vite hvordan man skal puste under en serie.

-

Kjenne til begrepet kontrollpunkter.

6 Avsluttning
Skiskytterskolen avsluttes med servering inne i klubbhuset med en liten premieutdeling av diplomer, luer mm.

Barna i rekka tar tak i hverandres midje.
Førstemann flytter seg på ulike måter og de
andre skal herme. Førstemann kan løpe, stupe
kråke, hoppe mm. Når treneren sier bytt, går
førstemann bakerst og andremann for lede osv

Det bør være en foresatt på hvert lag.

4 Tøying

KOMMENTARER

5 Dette skal du kunne etter å ha fulgt Skiskytterskolen:

Utfordringen i dag blir å
konsentrere seg om å gjøre
skyteteknikken riktig, selv
om man har det travelt.
Prøv å gjøre stafettene så jevne
som mulig. Juster etter hver
stafett. Dersom det tar for lang
tid å reinnhente startposisjonen
for hver runde – gi del oppgaver
i hver «pause» som for
eksempel, å gå rundt hele området en gang, eller å gå rolig til du
blåser i fløyta.
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PUSS OG STELL AV VÅPEN

SKIUTSTYR

Det er en god investering å ta vare på våpenet ditt! Her er en oppskrift på hvordan du pusser og tar vare på våpenet ditt
på en enkel måte. Elementene er bygd på erfaringer fra elitenivå både i skiskyting og miniatyrskyting.
Norges Skiskytterforbund anbefaler at du skal pusse våpenet ditt etter hver skyteøkt!

Her er informasjon om hva som er viktig å ta hensyn til ved anskaffelse av barnas første skiutstyr etter mal fra Norges Skiforbund.

Pusseprosedyre
Vi forutsetter at du har brukt våpenet ditt i kuldegrader eller i fuktig vær. Er våpenet tørt går man rett til punkt 2.

Lengden på skiene for de minste barna skal være fra ca. 5 cm under kroppshøyde og oppover til 5 cm over kroppshøyde.
Lengden går gradvis oppover etter hvert som barnet vokser og får bedre ferdigheter. Tabellen som er laget for langrennsski

1.

Våpenet tas inn i romtemperatur for tørking. Sikteklaff åpnes og sluttstykke tas ut. Overfladisk vann tørkes vekk med
ren tørkefille. Er våpenet veldig vått bør låskasse løsnes fra kolbe og sluttstykke demonteres for tørking.

2. Når våpenet er tørt, settes løpet inn med våpenolje. Det anbefales å bruke bronsebørste hver gang, som er innsatt med våpenolje.
Ved bruk av bronsebørste fjerner man blyavleiringer på en effektiv måte. Du pusser fra kammer mot munning 2-3 ganger.
3. Før du bruker våpenet neste gang tørrpusser du ved å skyve gjennom 1-3 pussepropper/pusselapper.
4. I kammerdelen vil det bli hyppige blyavleiringer. Dette fjernes ved å stikke en bronsebørste ca. en hylselengde inn i kammerdelen
og rotere denne 8-10 runder. Børsten skal være innsatt med våpenolje. Dette bør gjøres hver 3.gang du pusser våpenet ditt.

kan brukes som en veiledning. En barneski skal være myk i tuppen, og helst ha litt innsving.
Antall ski for barn
De beste skiene for barn er de som er laget for barn. Som for utstyr generelt så har pris og kvalitet betydning også her.
Fordelen med bedre ski (høyere pris) er at skiene er lettere å bruke.
Anbefalte skilengder til barn:
HØYDE

SKILENGDE

STAVER

130 cm

140 cm

95 cm

135 cm

150 cm

100 cm

140 cm

150/160 cm

105 cm

3. Puss fra kammer mot munning 10-15 ganger fram og tilbake. Pass på at pusselappen ikke skyves helt ut, men snues i munningen.

145 cm

165 cm

110 cm

10 år

4. Tørrpuss, sett inn med olje og tørrpuss en gang til. Dette for å være sikker på at du har fått ut alt pussemiddelet.
Vær spesielt nøye med kammerdelen.

150 cm

170 cm

120 cm

11 år

”Hovedrengjøring”
Etter ca. 3000 skudd eller minimum en gang i året bør løpet rengjøres grundig.
Vi anbefaler å bruke et pussemiddel av typen ”Gold Medallion” eller lignende. Dette er et meget finkornet slipemiddel
som er blandet ut i renseolje. Ved å bruke dette fjerner du eventuelle blyavleiringer som bygger seg opp i løpet over tid.
1.

ALDER

Puss våpenet rent (vanlig prosedyre).

2. Bruk en ”trang” pusselapp/propp som du setter godt inn med pussemiddelet.
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En huskeregel er at barna heller skal ”vokse ut av skiene”, enn inn i skiene.
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5. Fjern/tørk vekk all overflødig pussemiddel fra kammer og låskasse.
I tillegg anbefales å åpne sluttstykke og magasiner for rengjøring og kontroll ved jevne mellomrom.
Sjekk og smør med våpenolje pinnen med to fjærbelastede kuler (rasthylsa). Hvis det kommer rust i denne blir det tyngre å ta ladegrep.
Andre sjekkpunkter og anbefalinger
Ved jevne mellomrom anbefales det sjekk av:
-

Skjefteskruer er tilskrudd med riktig moment.

-

Siktemidler, bæresele (for eldre utøvere), reimer og håndstopper (gjelder for de som skyter med reim) er fastskrudd og hele.

-

Mekanismen skal tas ut for å kontrollere om det er fuktighet mellom stål/tre (bedding). Sjekk samtidig at skjeftet er i orden og
uten sprekker/skader. Ved justering av avtrekk eller annen service skal du følge bruksanvisningen eller ta kontakt med fagmann.

-

Diopteren bør kontrolleres en gang i året, eller ved tvil for ”dødknepp”. Dette bør gjøres av fagmann.
Dødknepp betyr at det er slark i siktet som gjør at kneppene ikke virker som de skal.

Nødvendig utstyr
- Pussestokk.
Vi anbefaler sterkt å ikke bruke pussesnor til pussing. Når pussesnora er brukt noen ganger, vil den ”mettes” med smuss og bly. 		
Dette vil medføre at blyet i løpet poleres i stedet for å fjernes. Dette kan i neste omgang medføre rust i løpet og dårlig presisjon.
-

Våpenolje (uten solvent og teflon)

-

Våpenolje med teflon

-

Bronsebørste

-

”Gold Medallion” eller lignende

-

Filler til å tørke med

-

Pussepropper/pusselapper

-

Nylonbørste/tannbørste – til blant annet rengjøring av sluttstykket.

Spesialbutikker vil gi deg veiledning på hva du bør kjøpe av pusseutstyr til ditt våpen.

Anbefalte skilengder til ungdom (skøyting):

Anbefalte skilengder til ungdom (klassisk):

HØYDE

SKILENGDE

STAVER

ALDER

HØYDE

SKILENGDE

STAVER

ALDER

150 cm

160/170 cm

120 cm

12 år

150 cm

175/180 cm

120 cm

12 år

160 cm

170 cm

135 cm

13 år

160 cm

180 cm

125 cm

13 år

165 cm

170/180 cm

140 cm

14 år

165 cm

180/190 cm

130 cm

14 år

Skisko og binding
Det er viktig at det er god plass i skoene.
Når barnet har på tykke sokker og foten er helt fremme i skoen, skal man kunne få en finger bak hælen.
Det finnes to bindingsystemer på markedet. Pass på at sko og binding passer sammen.

SKYTETRENING VIDERE
FRA ANLEGG TIL REIM
Når utøverne kommer på et nivå som tilsier at man skal gå over fra støtte til reim, må det gjøres noen forberedelser og justeringer
på blant annet våpenet. Selv om en utøver er nybegynner og benytter støtte under våpenet, bør utøveren så snart ferdighetene
tilsier det beynne å trene med skytereim. Det finnes ulike typer skytereimer, men det viktigste er at utøveren får tak i en som
passer best til størrelsen på overarmen.

JUSTERE HÅNDSTOPPER OG SKYTEREIM
Fest armreimen høyt oppe på venstre overarm (over biceps). Linksskyttere fester armreimen på høyre overarm.
Fest den gjerne med en stor sikkerhetsnål slik at den ikke glir ned. Ofte har ikke utøverne store nok muskler i overarmene, og
uten sikkerhetsnål kan det være vanskelig å få reima til å være på plass.
3 knepps vind

Ta av håndstopperen og remmen som sitter på våpenet eller flytt de langt fram på forskjeftet. Innta så skytestilling uten
å bruke reim. Når stillingen er riktig, merkes det av på forskjeftet hvor håndstopperen med remmen bør være festet.
- Sett et tusjmerke akkurat i framkant av venstre hånd, der hvor hånda holder på forskjeftet.
- Håndstopper flyttes til merke og festes.
- Lengden på skytereim tilpasses.
Hvis du ikke får plassert håndstopperen langt nok tilbake, kan du flytte skinna som
utøveren skal feste håndstopperen på. Evt. kan man vurdere å bygge på håndstopperen, slik at hånda kommer nærmere kroppen.
Remmen skal da holde våpenet oppe, og man kan slappe helt av i venstre arm. For linksskytter: høyre arm.
Det skal være et godt trykk fra kolben mot skulderen.
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Det er veldig viktig at det ikke er kontakt mellom skytereimen og kolben.
Hvis skytereimen har kontakt med kolben, så kan det føre til at rekylopptaket ikke blir riktig, noe som igjen kan føre til bom.
Det er lurt å skyte mest mulig på papp. Det gir best treningsutbytte og utøveren blir en bedre skytter enn om
han skyter mye på selvanviser. Det er viktigste er å treffe og å skyte gode samlinger.
Etter hvert som utøveren vokser vil det bli enklere å kunne gjennomføre et ladegrep uten at utøveren må ta ned geværet for å lade. Et
korrekt ladegrep vil da utføres uten at utøverne løfter høyre albue fra underlaget. La fingrene, håndleddet og underarmen utføre ladegrepet, mens våpenet står mest mulig i ro mot blinken. Det er ikke hastigheten på ladegrepet en sparer tid på. Målet er å ta et ladegrep som
går i retning av blinken, og at utøveren får til dette i pusterytmen sin. Hvis utøveren tar et ladegrep som gjør at den får våpenet langt
bort fra blinken, vil utøveren bruke lang tid på å finne igjen blinken i siktet, og utøveren kan komme ut av
pusterytmen sin. I starten kan dette være vanskelig, men det er et viktig mål å jobbe mot! Høyre kinn skal ha samme presset mot kolben
og samme trykk med kolben i høyre skulder, hele tiden. Mange har lett for å flytte litt på hodet under ladegrepet, og at trykket i skuldra
forandres.
Den spesielle skytetekniske treningen får utøveren gjennom tørrtrening og skytetrening på treningskvelder i laget,
eller ved at en voksen er med utøveren 1-3 ganger i uken. Husk prinsippene i skyteskolen.
Norges Skiskytterforbund anbefaler utøvere og oppsøke en lokal skytterklubb med DFS (Det frivillige skyttervesen) tilhørighet.
De innehar mye kunnskap om skyting og du kan få god hjelp med skytingen.

6 knepps vind

SKYTING I VIND
Vind påvirker hvor kula treffer i blinken og det er lurt å lære seg å skru i forhold til hvor mye vind og fra hvilken retning vinden
kommer. Det er fint å benytte treninger for å se hvilke utslag ulike styrke på vind utgjør og hvilke utslag ulike knepp utgjør på
treffpunktet. Vindbildet er opp venstre og ned høyre. Det vil si at blåser det fra høyre mot venstre, vil skuddet gå opp på skrå til
venstre. Kommer vinden fra venstre mot høyre, vil skuddet gå ned på skrå til høyre. Det vil si at for hvert 2-3 knepp du må skru enten til
venstre eller høyre, må du skru 1 knepp enten opp eller ned. Skrur du 3 knepp til venstre, må du skru 1 knepp opp.

Å SKRU PÅ SIKTET
Viktige punkter:
- Et knepp (hakk) på siktet gjær at du forflytter treffet ca. 5 millimeter.
- Øv på å skru på siktet.
- Merk at det er forskjell på Anschutz og Izsmash.

FYSISK TRENING
Den fysiske treningen gjennom våren, sommer og høsten brukes gjennom lek, trening og konkurranser i orientering, sykkel,
friidrett, fotball osv. Utover høsten og vinteren er det lurt å være med på treningen i langrennsgruppen.
Her får utøveren både fysisk og teknisk trening. Oppfordre utøverne til å også delta på langrenn på vinteren.
Se eksempeler på økter på neste side.
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Eksempel på økt på snø på 90 minutter:

Eksempel på barmakstreningøkt på 90 minutter:
TYPE/TID

Oppvarming
10 min

5 min

5 min

HVA

HVORDAN

Navnesisten

En har sisten, og de andre beveger seg fritt
innenfor et avgrenset område. Den som blir
tatt stopper og rekker opp en hånd, da stopper
alle andre barna også opp. Den som blir tatt
roper navnet sitt høyt og alle de andre gjentar
navnet. Den som fikk sisten fortsetter..

Toget

Nappe hale

KOMMENTARER

TYPE/TID

HVA

Ulike hopp

Oppvarming
15 min

En har sisten. Vedkommende fanger en som
hegner seg bak, disse to fanger etter hvert flere
som skal henge seg på.

Det er smart at den som blir
tatt hektes fremst i toget, slik at
alle får lov til å fange. Avgrens
området som skal brukes.

Alle fester et merkebånd i bukselinningen, og
alle skal prøve å stjele flest mulige bånd på
2min

Evt bruk klesklype som
plasseres på leggen

Nedoverbakkeboogie

Stafetter
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Koordinasjon
10 min

Stupe kråke

Staking 50meter
Snu seg 180 grader et par ganger i løpet av de
50metrene
Utholdenhet
15 min

Aktivitetsløype

Hurtighet
10 min

I løpet av 10-20sek skal samtlige barn ta så
mange kråker som mulig på gresset.

Trillebårstafett, den ene er trillebår
(står i plankeposisjon) og den andre holder
«trillebåra» i leggene.
Snipp og snapp. To og to sammen, utøverne
står på to rekker, ca 2 meter mellom rekkene.
På begge sider står det en markør som markerer mållinja. Den ene i paret er Snipp, den
andre er Snapp. Når treneren roper Snipp,
skal Snipp prøve å nå mållinja på sin side før
Snapp (og motsatt, når Snapp ropes) Ropes
Snute, står begge i ro.
Trampe – gå rundt med tunge steg

Avslutning
10 min

Å gå med
ulike steg

10 min

Bli kjempelang – gå på tå og strekk opp
armene

Åttetallstafett

Staur eller markør settes i to sirkler med diameter 4-6meter og ca 2meter avstand mellom
sirklene. Barna lager åttetall ved hjelp av
skøytesvinger. Gå øverunder som oppvarming.
Start 30m fra åttetallet og gå stafetter

Snipp og
Snapp

Snipp og snapp. To og to sammen, utøverne
står på to rekker, ca 2meter mellom rekkene.
På begge sider står det en markør som markerer mållinja. Den ene i paret er Snipp, den
andre er Snapp. Når treneren roper Snipp,
skal Snipp prøve å nå mållinja på sin side før
Snapp (og motsatt, når Snapp ropes) Ropes
Snute, står begge i ro

Stafetter er kjempe fin
utholdenhetstrening

Sørg for god plass, så unngår du
kræsj

Hurtighet
10 min

Bytte på hvem som bærer og
hvem som er trillebår

Balanse
10 min

Kuleløype

Uttøying

Mange barn løper på ski, fint å
kjenne hvordan det er å gli på
skia

Ikke ha for mange på laget, da
blir det mye venting. To og to er
fint. Kan evt ha flere åttetall.
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Utholdenhet
10 min

Kuleløype

Styrke
10 min

Avslutning
10 min

Kjør på ei ski, hold balansen lengst mulig
Gjør øvelsene enkeltvis, i par og mange
sammen

Bil og kjerre

Bli bitte liten – gå med bøyde bed

Tøy hovedmuskler som en samlende avslutning på treningen. Kan godt avslutte hele
økten med å ligge i ro, lukke øynene og puste
godt med magen i et par minutter

Bruk et flatt området på ca
50meter.

Kjør vanlig

Gå på ski – lat som du har staver i armene og
går på ski.

10 min

Snu seg 180 og 360 grader, men gå uten staver

Gå på ei ski, spark fra og gli

Bære hverandre på ryggen – stafett

Snipp og
Snapp

Snu seg 360 grader

Løp 3-4 steg og hopp så langt du kan fra en
strek. Kan du slå deg selv? Prøv flere ganger

Tomannsløpestafett, forskjellige
etappelengder

La utøverne komme med egne
forslag

Nedover: kjøp på ei og ei ski, kjør i dyp hockey, kjør i dyp telemark, ta av ei ski med du
kjører osv

Små stafetter

Deretter baklengs

Utholdenhet/
styrke
10 min

Oppover: padling uten staver, padling med
staver, staking osv

Froskehopp

Hinke på et bein fra en strek til en annen strek
– bytte bein mellom hver gang
Utholdenhet
10 min

KOMMENTARER

Finn en slak oversiktlig og bred nedoverbakke,
der barna kan gå greit tilbake til toppen uten å
blokkere for de som kjører ned.

Hoppe slalåmhopp
Spenst
10 min

HVORDAN

Uttøying

To og to på lag. Full fart opp og ned.
To og to sammen. Den ene sitter i hockey,
mens den andre dytter den som sitter i hockey
bakfra. For eksempel 25meter.
Den som sitter i hockey holder i stavene. Den
som dytter tar tak i stavene og drar den som
sitter i hockey.
Tøy hovedmuskler som en samlende avslutning på treningen. Kan godt avslutte hele
økten med å ligge i ro, lukke øynene og puste
godt med magen i et par minutter

Veklsling i bånn eller på toppen
gir nokså ulik treningseffekt

Bytte på hvem som dytter og
hvem som sitter i hockey.

Hvis dere ikke kan gå inn og det
er alt for kaldt til å tøye, vær 10
min ekstra i aktivitet. Da kan
barna tøye selv hjemme.

ORGANISERING AV KLASSER OG
PROGRAM I KONKURRANSER
Jenter og gutter konkurrerer i følgende klasseinndeling under konkurranser:
J 11, G 11, J 12, G 12, J 13, G 13, J 14, G 14.
Det kan benyttes stor blink for nybegynnerklassene.
Klasser J/G 11 - 12 skyter liggende med støtte, klasser J/G 13 - 16 skyter liggende uten støtte.
Våpenet bæres ikke, men legges på standplass av funksjonærene.

IDRETTENS BARNERETTIGHETER
1. TRYGGHET
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.
Skader skal forebygges.
2. VENNSKAP OG TRIVSEL
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.
3. MESTRING
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.
4. PÅVIRKNING

NORMALPROGRAM
J/G 11 - 12 			
inntil 3 km			
J/G 13 - 14				
4 km 			

2x5 skudd liggende
2x5 skudd liggende

5. FRIHET TIL Å VELGE
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

SPRINT
J/G 11 - 12 			
inntil 3 km 			
J/G 13 - 14				
3 km			

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet
sammen med trenere og foresatte.

2x5 skudd liggende
2x5 skudd liggende

6. KONKURRANSER FOR ALLE
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb, innen samme idrett,
skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

STRAFFERUNDE OG TILLEGG

7. PÅ BARNAS PREMISSER

Tilleggstid benyttes på normalprogrammet, det gis 30 sekunder tillegg pr. bom. På de andre øvelsene er det strafferunde.
For hver bom går man en strafferunde som er 100 meter.

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.
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IDRETTSFORBUNDETS
BARNEIDRETTSBESTEMMELSER
Hva?
«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger
om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn tilog med det året de fyller 12 år.
Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?
Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg
trygge, ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile.
Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets
nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.
Hvordan?
Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle
kjenner og støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.
Les mer på: www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT
1.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år,
		
dersom dette er formålstjenlig.
f)

Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person, tillitsvalgt eller ansatt, som er ansvarlig for barneidretten.
Se utdypning om barneidrettsansvarlig.
4. Et særforbund kan vedta egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og
regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den
Idrettsstyret gir fullmakt.
5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement,
herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar
med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.
Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent,
implementeres og etterleves i deres idrett og grener.
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