
– på Dønski skal alle lykkes!

VELKOMMEN TIL INFOMØTE

DØNSKI LANGRENN OG SKISKYTING





DAGENS AGENDA

• Velkommen

• Idrettsfag
• Hva innebærer det å gå på idrettsfag 

• Fag/timeplan 

• Matematikk 

• Trenere 

• Trening/plan/sportslig hverdag 

• Fasiliteter

• Søknadsprosessen – inntak

• Spørsmål?
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Idrett

• VG1 – 4

• VG2 – 3

• VG3 – 3

PÅ DØNSKI SKAL ALLE LYKKES
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DØNSKI 

BREDDEIDRETT

DØNSKI

TOPPIDRETT



• Idrettsfag gir deg generell studiekompetanse

• 10 timer trening i uken – 4 dager med trening

• Ca. halvparten av karakterer er idrettskarakterer

• Mulighet for full matematikkfordypning



MATEMATIKK

1P 1T

2P
3 timer

S1
5 timer

R1
5 timer

R2
5 timer

S2
5 timer

Obligatorisk

VG1

VG2

VG3



TIMEPLAN VG1



VG2



VG3



Dønski Langrenn 2018/2019
32 utøvere



Presentasjon av trenerteamet



Guro Tveito
- Vossalangrenn

- Lyn ski og Team Kollen

- Assistenttrener på samlinger 
jr. - og rekruttlandslag

- Master Coaching 
og Idrettspsykologi NIH 
(fordypning langrenn)

- Aktiv langrennsløper fram til 
senior

- Jobbet på Dønski i fire år



Eirik Gjøsæter

• Tidligere hovedtrener for skiskytterne og 

langrennsløperne i Fossum

• Master i "Trening, coaching og 

psykologi" ved NIH

• Tidligere langrennsløper og skiskytter i 

Kvam LSK

• Jobbet på Dønski i to og et halvt år



Eivind Warlo

• Begynte som trener I 2003 og jobbet
som trener siden det

• Kjelsås

• Trener i 6 år i Team Veidekke Innlandet

• Master fra NIH i «Trenerrollen» (2008)

• Ett år på Dønski



• Ansatt i Team Vestmarka 
og Jardar

• Har tidligere jobbet 3 år i 
Tsjekkisk skiforbund

• Mastergrad i idrett

• Deltar på 3-4 ukentlige 
treninger + samlinger.

Jacub Opocensky (Team Vestmarka)



Vår treningshverdag



Treningsøkter

• 4 dager i uka

• Alltid på morgenen

• Starter kl. 08.00

• Ferdig mellom 10.00 og 12.00

• Alltid med trenere

• Alltid felles

• Individuell tilpasning

• Samarbeid med klubber



Hva trener vi på skolen?

• Hardøkt- elghufs Wyller, Rulleski Kollen/nærområdet osv., ski i Kollen,

Vestmarksetra, Gullhaug, Sollihøgda…

• 1- 2 styrkeøkter i uka. Både generell styrke og max-styrke

• Basistrening med fokus på teknikkimitasjon + teknikktrening på ski/rulleski

• Skyteøkter for skiskytterne – eget våpenrom på skolen

• Emnekurs fram til høstferien + etter påske

• Teknikkoppfølging med Hudl- app

• Utøversamtaler ca. 1 gang i måneden med treningsplanlegging



Hovedmålsettingene 
i sportslig plan 2019/2020

• Trene spesifikk langrennstrening for å tåle prestasjonsrettet trening som senior

• Skape selvstendige utøvere med god innsikt i egen trening og treningsplan.

• Alle skal konkurrere i Norgescup junior og Junior NM, og spisse formen mot dette. 

• Utvikle fysiske-, tekniske-, basis- og psykiske egenskaper.

• Skape et sunt og sosialt treningsmiljø basert på mestring og egne forutsetninger.

• Kvalifisere 12 løpere til norgescupfinale (skiskyting og langrenn), ta en medalje i 
internasjonale mesterskap og ta flere medaljer/pallplasseringer i NM/NC, enn i fjor

• Ha et opplegg som også skaper utvikling for skadde/syke utøvere.

• I hovedsak: Utvikle selvstendige utøvere som kan utvikle seg til å bli så gode som mulig i 
idretten sin



Månedsplan



Årsplan



Gode treningsforhold

• To store og en liten minibuss

• BIP

• Skolen

• Holmenkollen

• Nærområdet

• Wyller

• Vestmarksetra

• Gullhaug



SAMLINGER 

VOSS

SKEIKAMPEN

MOSETERTOPPEN

FORFLYTNINGSSAMLING



SAMLINGER

• September Voss for VG1, VG2 og VG3

• November Skeikampen for VG1, VG2 og VG3

• Desember Mosetertoppen for VG1, VG2 og VG3

• April forflytningssamling VG1, VG2 og VG3

• Prøver alltid å flette inn noe sosialt i disse samlingene :)



Snøsamlinger

• Gode snø- og boforhold

• Fokus på å gå oss inn på ski 
og få mange ski-km i beina 
tidlig i sesongen

• Skyteøkter for skiskytterne

• Teknikkøkter

• Sosialt- knytter gruppa mer 
sammen

• Knyttet opp mot samling for 
TVM og Fossum



Samarbeid

• Team Vestmarka, Fossum og Bærum skiskyting i hovedsak

• Viktig for oss med godt samarbeid med klubbene, spesielt med 
tanke på oppfølging av utøvere.

• Utveksler planer med klubbene og tilpasser etter hverandre

• Alltid tenke totalbelastning for utøverne



Norgescuprenn

• Med en trener fra Dønski på nesten samtlige NC, men man følger klubb/team-opplegg



SØKNADSPROSESS VIGO

Du søker på vigo.no hvor du 

velger toppidrett Dønski vgs som 

ditt 1. valg 

TOPPIDRETT

EGEN SØKNAD/CV 

MED INNHOLD.

Sendes til:

gurot@viken.no

Innen 08.03.21

Noen presiseringer

- Må sette Dønski toppidrett på 1. 

valg (30 plasser)

- Større sjanse for å komme inn 

hvis du også setter Dønski 

idrettsfag på 2. valg (30 plasser), 

men her får du ikke tilleggspoeng. 

- Selv om du kommer inn på 

idrettskoden vil du gå på Dønski 

som langrennsløper/skiskytter på 

lik linje med de som kom inn på 

toppidrettskoden.

mailto:gurot@viken.no


Søking: Toppidrettskode med mulighet for ferdighetsbaserte 
tilleggspoeng

Skalabasert poengberegning:

Internasjonalt- nasjonalt nivå: 1,5

Regionalt nivå: 0,3

Lokalt nivå: 0

Driver ikke med konkurranseidrett: UKVAL

Internasjonalt-/nasjonalt nivå: 5,5

Regionalt nivå: 4,3

Lokalt nivå: 4

UKVAL: Ønsket settes som ukvalifisert

Eksempel elev som har 4,0 i snitt:



SØKNADSSKJEMA

Ligger på Dønski videregående 

sine hjemmesider  →



Opptaksdag

• 20. april blir det opptaksdag hos Dønski

• Må møte her for å bli vurdert videre 

• Info om innhold blir sendt ut senere



Økonomi og "Dønski langrenn og skiskyting"-stiftelsen

Dønski langrenn driftes av stiftelsen "Dønski langrenn" som er uavhengig av skolen. Styret 
består av én forelder for hvert klassetrinn og styreleder er som oftest den i styret som har 
barn i 3 klasse.

• Gratisprinsippet

• Dønski langrenn styrer det som har med budsjett, innbetalinger og er med på å ta 
avgjørelser sammen med trenerne.

• Egen regnskapsfører som styrer med alt av økonomi.

• Egenandel på 15000 kr i året for å være med på 4 samlinger, få Dønskiklær, treneravgift 
på samlinger, sosiale ting, foredrag +++.

• Innbetaling på 10 000 kr på høsten og 5000 kr på vinteren



– på Dønski skal alle lykkes!


