
Bergen Sprint Camp 2017

MIN VEI TIL TOPPEN



”ÅJ! BSC2017 ALLEREDE, HVORDAN 

ANGRIPER JEG DETTE?”

 ”Hvordan har vintertreningen gått? – Helt greit, ingen skader og 

ingen sykdom”

 ”Teknisk da? – All teknikktrening og nattcuper har jo gått bra”

 ”Men hva med sprint-teknikken? – Den får jeg testet her… kommer 

det til å gå bra? Hmmm(…)”

 ”Ikke fokuser på det fysiske, men det tekniske!”



AGENDA

 Trening som ungdom

 Trening som junior

 Trening som senior

 Mental styrke



TRENING SOM UNGDOM

 Orientering, fotball, friidrett (og langrenn) i Varegg

 Erlend Slokvik som fysisk trener

 Jan Kocbach som teknisk trener i Varegg

 Så opp til de som var eldre



TRENING SOM UNGDOM

Tirsdag Oppvarming 15 min + 5 x 5 min orientering moderat (flytfart) med 3 min pause 

Onsdag Rolig løpetur på sti, 60 min

Torsdag Oppvarming 15 min + 10 x 1 min hardt flatt på sti, 1 min pause

Fredag Hvile, reisedag

Lørdag Prøveløp, første del rolig 15-20 min og siste del i konkurransefart 10-15 min

Søndag Hovedløp



TRENING SOM JUNIOR

 Satsing på orientering Satsing mot junior-VM 

 ”Proff” siste året som junior

 Oppsummering av junior-meritter:

 11 NM-medaljer

 Gull EYOC stafett

 Bronse jrVM stafett



TRENING SOM JUNIOR

Mandag 2.00 I1 Sykkeltur

Tirsdag 1.30 Rolig løpetur + basisstyrke

1.00 O-teknisk trening

Onsdag 1.00 Sprint-DM

2.00 Langtur jogg

Torsdag 1.30 Jogg + styrke

1.30 Sprint-stafett

Fredag 2.00 Sykkeltur

Lørdag 2.00 I1 løp sti



TRENING SOM SENIOR

 Ingen store forandringer i treningsmengden

 Mer spesifikk trening

 Økning i løpsmengde

 Sprintsatsing siste 2,5 årene

 Fokus på løping på hardt underlag

 Oppsummering av senior-meritter

 2 ganger i VM-troppen og 1stk medalje sprintstafett

 Podieplass EM sprint

 NM medalje mellomdistanse



TRENING SOM SENIOR

 Tips!

 Hold deg skadefri

 Hold deg sykdomsfri



MENTAL STYRKE

 Utgangspunkt – sterk psyke

 Hvordan få det ut når det er viktig?

 Notater før løp











MENTAL STYRKE

 Innarbeidet mental teknikk for konsentrasjon

 Starter lenge før start

 ”Løpt gjennom løpet i forkant”

 Spesifikke taktiske forberedelser

 (Bilde 2Drerun, kartutsnitt)



SPØRSMÅL?



KAHOOT!


