
Målsetning Lyn ski jr/sr: 

! Lyn skal være en klubb med en sterk juniorsatsing og en sterk seniorsatsing 
! Lyn Ski skal være blant de ledende klubber i Norge både på junior og senior 

nivå, både når det gjelder resultater og antall utøvere. 
! Kjennetegnes som et godt utviklingsmiljø 
! Ha en prestasjonskultur der alle bidrar 

Nivå og størrelse 

! Vi skal ha gode tilbud både til de som er i norgestoppen og til de som satser i mer 
begrenset grad 

! Beholde flest mulig lengst mulig, være obs på vanskelige «overganger» (til jr, til sr, 
endret skole-/jobbsituasjon etc) 

! 1. prioritet er «egne» utøvere som kommer opp fra yngre årsklasser. Lyn kan også ta 
inn utøvere fra andre klubber (på forespørsel – ikke oppsøke). Utøvere og foreldre 
må bidra miljømessig og sportslig.  

! Ha «kritisk masse», alle skal finne noen å trene med/matche seg mot 

Sportslig utvikling 

! Fokus på fremgang. Alle skal kunne nå sitt potensiale. 
! Tilrettelegge for gode prestasjoner på nasjonalt nivå  
! Fokus på mestring og utvikling snarere enn resultater 
! Utvikle utøvernes kompetanse om egen trening og sportslig utvikling, utvikle 

selvstendige utøvere 
! Sportslig opplegg tilpasset behov på ulike alderstrinn og nivåer 

o Differensiere opplegg for jr og sr 
o differensiere opplegg for ulike nivå av satsing  

Miljø 

! Treningsmiljø – det skal oppfattes som viktig, nyttig og gøy å komme på trening. 
o «Obligatorisk» trening – skal alltid varsle hvis man er forhindret fra å møte 
o Motivere Lyn-løpere på landslag/team til å delta 

! Prestasjonskultur, forvente at alle gjør sitt beste på hver trening 
! Bidra mot felles suksess, hjelpe og støtte hverandre 
! Sosialt fellesskap, kameratskap, alle skal bli sett 

Trenere 

! Ha et kompetent trenerteam, «det beste klubbtrenerteam i landet» 
! Tilstrekkelig trenerkapasitet til at utøverne får den nødvendige oppfølging 
! Faglig utviklende for trenere 
! Ettertraktet jobb 
! Fellesskap i trenerteam, utnytte kompetanse, lære av hverandre og være åpne for 

impulser fra andre miljøer. 

! Hovedtrener har ansvar for laguttak, og er den som har siste ordet i uttak til 
stafetter ol. Ved uenigheter trenerne mellom, kontaktes oppmenn. 

Organisering 

! Samarbeid der det er naturlig mellom jr/sr 
! Samarbeid med Team OBOS, Team Kollen, forbundslag, langløpslag 
! Kompetansedeling mot ungdomsteam 
! Tett samarbeid mellom trener og oppmann 
! Tett samarbeid med foreldre, oppfordre foreldre til å bidra mest mulig 






