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UTKAST  pr 29.02.2017: 

SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 
 

INNLEDNING 

 

Formål med sportsplanen 

Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive hva som 

forventes av klubb, utøvere, trenere og foresatte. Planen er utviklet og vedtatt av styret xx. Februar 

2017 etter at skiskyttergruppas medlemmer har hatt anledning til å gi innspill.  

 

Grunnverdier 

Skiskyttergruppa tilbyr organisert trening og opplæring for utøvere fra 10 år til senior. Den enkelte skal 

gis tilbud hvor egne ferdigheter kan utvikles i et inkluderende treningsmiljø basert på kjerneverdiene i IL 

Bever’n: Fellesskap, glede, helse og ærlighet. Virksomheten skal drives i tråd med Formål, visjon, verdier 

og etikk i Norges skiskytterforbund1 og herunder ha nulltoleranse for diskriminering og trakassering 

uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Et aktivt og 

inkluderende foreldremiljø er en forutsetning for virksomheten i skiskyttergruppa. Sikkerhet skal være 

styrende for skyteaktiviteter og behandling av våpen, både på trening, i konkurranser og hjemme hos 

den enkelte utøver. Virksomheten   skiskyttergruppa reguleres av Bevern’s lov2. 

 

 

TRENINGSTILBUD 

 

Treningstilbud i skiskyttergruppa 

Skiskyttergruppa skal gi et treningstilbud som er tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå slik at treningene 

gir utøverne både utfordringer og mestringsfølelse. Fellestreninger for både jenter og gutter i samme 

aldersgruppe skal være utgangspunktet, men opplegget skal differensieres slik at det er tilpasset 

ferdighetsnivået til den enkelte utøverne i treningsgruppa. Utøvere kan trene med annen gruppe etter 

nærmere avtale med treneren i denne gruppa. 

 

 

Skiskyting er en kombinasjonsidrett hvor utvikling av skiferdigheter, skyting og kombinasjonen av dette 

fasinerer og utfordrer. Skiferdigheter og motoriske egenskaper kan utvikles mye i alderen 10 til 15 år. 

Allsidig aktivitet og deltagelse i langrennstreninger er derfor et viktig supplement til 

skiskyttertreningene. Skiskyttertreningene koordineres med langrennstreninger i IL Bever’n, men 

skytetider og trenerkapasitet gjør foreldre og utøvere selv må prioritere deltagelse på fellestreninger 

                                                           
1 http://www.skiskyting.no/no/organisasjon/om_norges_skiskytterforbund/formal_visjon_verdier_og_etikk/ 
2 https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov/ 
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med utgangspunkt i at 2-3 fellestreninger i uka er nok for yngre utøvere. Skiskyttergruppa har et godt 

samarbeid med Svene IL og det legges opp til fellestreninger på Stevningsmogen fra ca 13 års alder. 

 

Skiskyttergruppa har som ambisjon å gi et godt sportslig tilbud til utøvere tom 16 år. Kretssamlinger er 

et viktig supplement til klubbtreninger fra utøvere fra 13 år. Løpere fra 17 år må basere sin videre 

sportslige utvikling gjennom Team Kongsberg, ulike skigymnas eller andre team. 

 

Aktivitetsnivå for ulike aldergrupper og treningstilbudet i skiskyttergruppa fremgår i tabellen under. 

 
Aldergruppe Aktivitetsnivå Treningstilbud skiskyting Utstyr 
10-12 år3 • Allsidig aktivitet, basisferdigheter 

i langrenn og skyting. Delta på 
utvalgte lokale renn 

• Deltagelse i flere idretter. På ski 
3-4 ganger pr uke i 
vintersesongen 

• Skiskytterskole 
• En fellestrening pr 

uke fra høstferien 

Et par ski til hver stilart, 
våpen kan leies. 

13-14 • Videreutvikle basisferdigheter. 1-
2 egentreninger pr uke. Deltar i 
flere idretter men går også på 
rulleski. På ski 4-5 ganger pr uke i 
vintersesongen. 

• 2 fellestrenings pr uke 
fra skolestart 

• Kretssamlinger 

Eget våpen, 
konkurranseski og 
treningsski 

15-16 • Skitrening hele året men deltar 
gjerne i flere idretter. 5-7 
treningsøkter pr uke. 5-6 ganger 
på ski pr uke i vintersesongen. 

• 2 fellestrening pr uke 
• Kretssamlinger 

To par konkurranseski 

Junior og 
senior 

• Skiskyting er hovedidrett. 
Skitrening hele året med omfang 
etter ambisjonsnivå. 

• Team Kongsberg eller 
tilsvarende 

• Åpne treninger for 
øvrige 

Etter behov 

 
 
Gjennomføring av treninger og konkurranser 
 
Dette avsnittet beskriver hva som forventes av utøvere, trenere, foresatte og oppmenn i IL Bever’n 
skiskyttergruppa. 
 
 
Utøverne 

• Møte presis på trening med riktig utstyr 
• Skal være positive og inkluderende 
• Ha en positiv ordbruk overfor andre utøvere og foresatte 
• Være konsentrert, følge med og gjennomføre trenerens planlagte aktiviteter 
• Lade selv fra 14 år 
• Ikke stille ved sykdom 

                                                           
3 Informasjon om det å bli skiskytter finnes du på 
http://www.skiskyting.no/no/utvikling/begynne_med_skiskyting+/ 
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• Profilere Bever’n gjennom bruk av Bever’n tøy på konkurranse (gjelder ikke utøvere på team). 
Still alltid med klubbtøy på premieutdelingen. 

• Alle utøvere uavhengig av alder og nivå oppfordres til å delta på konkurranser som gir læring, 
felles opplevelser og vennskap også med utøvere fra andre klubber 

• Rent idrettslag? 
 
 
Trenerne 

• Ha fokus på sikkerhet på alle alderstrinn 
• Være positive og inkluderende overfor alle utøverne 
• Ha en plan og en målsetting med treningen som formidles til utøvere og foresatte ved oppstart 
• Gi oppmerksomhet og prøve å gi konkrete tilbakemeldinger og arbeidsoppgaver til den enkelte 

utøver 
• Stimulere den enkelte til innsats og treningslyst 
• Bistå løperne med å ha realistiske forventninger og sette seg gode mål  
• Bidra til at konkurransene gir gode sosiale og idrettslige opplevelser, læring og inspirasjon 

uavhengig av plassering 
• Ha godkjent politiattest ikke eldre enn 3 år gammel. 

 
 
 
Foresatte 

• Delta på sikkerhetskurs arrangert av skigruppa før de får delta på trening/konkurranser.  
• Sørge for at barnet møter presis på trening med riktig utstyr 
• Følge eget barn tom 13 år på skytetreninger. Fom 14 år kan oppfølging avtales mellom foresatte 

når sikkerhet/reglement ivaretas. 
• Hjelpe barnet med å ha realistiske forventninger og sette seg gode mål 
• Sørge for et aktivitetsnivå som gir utvikling, er tilpasset barnets motivasjon og tar hensyn til 

skole og andre aktiviteter 
• Bidrar til et inkluderende sosial miljø for alle utøvere og foresatte 
• Bidra til at konkurransene gir gode sosiale og idrettslige opplevelser, læring og inspirasjon 

uavhengig av plassering 
  

 
Oppmenn 

De foresatte i hver treningsgruppe velger en oppmann. Oppmannen skal være et bindeledd mellom 

foresatte, utøvere og trener og se til at prinsippene i sportsplanen overholdes. Andre oppgaver avtales i 

samarbeid med trener og foresatte. 

 
 
 
ØKONOMI  
 
Dugnader 

Skiskyttergruppa drives av medlemmene på frivillig basis og både treningstilbud og økonomisk støtte er 

avhengig av at alle bidrar. Dugnadene i skiskyttergruppa er i hovedsak arrangering av rennhelg sammen 



4 
 

med Svene, 1-2 snøproduksjonsvakter på Stevningsmogen og en vårdugnad på skytebanen. 

Skiskyttergruppa forventer at alle medlemsfamilier stiller opp på dette.  I tillegg har vi forpliktelser i 

langrennsgruppa. 

 

 
Økonomisk støtte 

Il Bever’n dekker startkontingenter til alle renn for medlemmer som betaler treningsavgift. Ekstra 

startkontingent ved etteranmelding dekkes av den enkelte. Skiskyttergruppa gir støtte til deltagelse på 

hovedlandsrenn, Norges-cup og NM. Nivået på denne støtte bestemmes av styret etter retningslinjer 

fastsatt av hovedlaget og budsjett vedtatt av årsmøtet i skiskyttergruppa. Det gis ikke støtte til samlinger 

eller deltagelse i team. De økonomiske ressursene i Bever’n går ellers til drift av anlegg. Det gis ikke lønn 

til trenere med egne barn i gruppa. 

 

 
MÅLSETTINGER FOR 3-ÅRSPERIODEN 2017-2020 
 
Rekruttering 

Bever’n skiskyttergruppa har pr 1.1 2017 46 aktive skiskyttere.  Målet frem til 2020 er å stabilisere 

antallet på 50 aktive utøvere. Skiskytterskoler på høsten er det viktigste rekrutteringstiltaket sammen 

med jevn publisitet i lokalavisa. Skiskytterskole annenhver høst er i utgangspunktet en passe frekvens 

for å sikre nok deltagelse og også oppfølging av de som har gjennomført skiskytterskolen. 

 

Trenerutvikling 

Trenerne i skiskyttergruppa er foreldre som selv har barn som er skiskyttere. For å styrke 

trenerkompetansen er målet at hovedtrenerne har trener II kurs som er trenerkompetansen 

skiskytterforbundet anbefaler for trenere for utøvere på 15-16 år. 

 
 
Anlegg 

Skiskytteranlegget i Bever’n er et godt barmarksanlegg men snøforhold og manglende grunneieravtaler 
gir begrensinger på ski spesielt for eldre utøvere som trener lengre løyper. Avtaleforholdene må 
avklares slik at skiskytterne i Kongsberg får mer forutsigbare treningsforhold.  
 
TD utdanning 

Sørge for at skiskyttergruppa har 2-3 personer med TD utdanning for kretsrenn. 
 
 
Aktuelle nettressurser 
Sikkerhetsbestemmelser og våpenregler: 
http://www.skiskyting.no/no/organisasjon/lover_og_regler/sikkerhetsbestemmelser_og_vapenregler/Si
kkerhetsbestemmelser+og+v%C3%A5penregler.9UFRrK1W.ips 
 
Utviklingstrapp - skiskyting: http://www.skiskyting.no/filestore/Trening/Utviklingstrapp_NSSF09.pdf  
Idrettens foreldrevettregler (ski/skiskyting): 
http://www.skiskyting.no/no/organisasjon/lover_og_regler/nssf_foreldrevettregler/  
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Utviklingstrapp – langrenn: 
http://www.olympiatoppen.no/fagavdelinger/trening/treningsplanlegging/utviklingstrapper/langrenn/p
age2662.html  
 
Rulleskivett: http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2014/6/rulleskivettregler/ 


