Skikurs for bedrift - alle nivåer
Dyktige instruktører
Sammen med kollegaer
Bedre skiteknikk - mer skiglede!

”

Velkommen til skikurs
Merk forskjellen
Vi vil gjøre mørketiden lys

Langrenn er vår nasjonalsport. Nordmenn er født med ski på bena,
og etter denne nådeløse fødselen, går noen mye, andre mindre på
ski. Likevel har vi alle et forhold til skigåing. Interessen stiger.
Selv elsker jeg å gå på ski. Jeg er i ett med elementet så snart jeg
spenner på meg skiene og hører det knitrer under meg når skiene
kommer i bevegelse. Når jeg går, da svarer snøen tilbake for hvert
fraspark. Jeg blir sjenert og keitete på et dansegulv. Men på ski...!
På snøen danser jeg fritt og uhemmet. Det er som en rus ☺
Det er denne fryden over å finne flyten - kjenne at underlaget svarer
- som vi i Learn2Ski ønsker å videreformidle. Jeg vet at det øker skigleden for alle. Så gleder vi oss fordi vi vet at det er både givende
og moro å lede små skiinteresserte grupper!
I januar 2009 etablerte jeg Learn2Ski. Et enkeltmannsforetak med
kun én, dog ivrig, instruktør. Det var så moro at jeg ville bare holde

flere og flere kurs. Det gode ord spredte om seg, og det ble etterhvert så mange kurs at selv ikke mine tre skikurs hver kveld holdt
unna. I dag er vi mer enn 100 instruktører som alle deler samme
lidenskap: å spre skiteknikk og skiglede!
Vi har mange forskjellige skikurs i klassisk teknikk, slik at du kan
finne et kurs som passer ditt nivå. Har du lyst til å lære å skøyte, så
kan vi også her tilby kurs.
Det er vinteren som er Learn2Skis aller mest hektiske tid, men vi
holder ulike langrennsrelaterte kurs hele året. Rulleskikurs, barmarksamlinger, samlinger på fjellet og turer til skitunnelen i Torsby
er blant aktivitetene.
Vi kan arrangere kurs som passer for din bedrift og deres medarbeidere.
Det er en glede å kunne presentere Learn2Skis ulike tilbud.

Siri Halle
Leder av Learn2Ski
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”

Arbeidsmiljøloven
Kapittel 3 og 4

Vurdering av tiltak for
fysisk aktivitet
”Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet,
vurdere tiltak for å
fremme fysisk aktivitet
blant arbeidstakerne.”

”

”

Lyst til å ta med de
ansatte eller kunder
på noe som er sosialt og
lærerikt?
Instruktørene spiller opp
til den gode stemningen.
Og kan faget sitt!
Vil dere ha et opplegg
som bare er for dere?
Ta kontakt!

”

Kick-off og Avslutning
Vi kan også lage et kick-off som
er et show på 30 minutter med
musikk, presentasjon og inspirasjon.
Som avslutning kan vi arrangere
et skirenn, på tid eller idealtid,
med internasjonal speaker i
Holmenkollen!
Mulighetene er mange ☺
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Instruktørene
Instruktørene våre er tidligere topp-løpere og topp-trenere i langrenn.
Alle med det til felles at de ønsker å spre skiteknikk og skiglede til folket.
Blant instruktørene kan vi nevne navn som:
Erling Jevne,
Anette Bøe,
Marit Elveos,
Inger Helene Nybråten
Marthe Katrine Myhre,
Sigurd Brørs,
Bård Jørgen Elden,
Marthe Monrad Hansen
Frank Evertsen
Siri Halle
... og mange flere.
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Klassisk langrenn
Langrenn har svært lange tradisjoner i Norge, helt tilbake til forhistorisk tid. Ski var fremkomstmiddelet for jakt og fiske på vinteren, og var en effektiv måte å komme seg fort frem på.
I nyere tid er langrenn blitt en populær form for trening, rekreasjon, lek og konkurranse. Det har
igjen blitt tradisjon.
Nordmenn er født med ski på bena. Da snakker vi om langrennsski, og vi snakker om klassisklangrennski.
Mange barn lærer tidlig å gå på ski. Senere blir ofte ungdomsår viet til andre aktiviteter, til man
ofte vender tilbake til skisporet som voksen.
Når man som voksen finner frem skiene igjen, finner man også tilbake grunnteknikken og ikke
minst gleden ved å gå på ski. Det er likevel slik at man har mer eller mindre å forbedre teknisk.
Vi kan hjelpe deg med teknikken, noe som vil bedre flyten og skigleden.
Vi har ulike kurs i klassisk, avhengig av nivå, slik at dere skal kunne finne det kurset som passer
best for dere.
Vi anbefaler grupper på opp til åtte personer. Det er få nok til at alle får individuell oppfølging i
alle teknikkene vi gjennomgår i klassisk langrenn.
Velkommen med på skikurs i klassisk!
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Klassisk skikurs

Kursprogram

De ulike kursnivåene

Program:

Det er klassisk for viderekommende, som er det mest populære kurset, men i en bedrift
varierer det hvor mye hver enkelt har gått på ski.
Vi deler dere inn i grupper utfra nivå.
Klassisk for nybegynnere. Kurset for de som kun har gått 0-5 ganger på ski.
Klassisk for litt øvet. Kurset for turgåeren.
Klassisk for viderekommende. Kurset for skimosjonisten.

Opplegg for skikurset
Det mest populære kurset og det som vi anbefaler er skikurs over 3 kvelder. 80 minutter hver
kveld, med maks 8 deltagere i hver gruppe. På et slikt kurs får vi god tid til å gjennomgå hver
enkelt teknikk i klassisk, som vi da vier en kveld til. Vi får også god tid til å gi hver
deltager en-til-en tilbakemeldinger for hver øvelse.
Priser
For et 3-kvelders kurs med 8 deltagere er prisen 12.800 kr. Det vil si 1500 kr per deltager.
For et 1-kvelds kurs med opptil 20 deltagere er prisen 6.000 kr. Det vil si 300 kr per deltager.
For et 1-kvelds kurs med opptil 8 deltagere er prisen 5.000 kr. Det vil si 625 kr per deltager.
Rabatt ved flere kurs
Vi gir rabatt ved kjøp av flere kurs.
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1. kveld
Introduksjon, samt dagens smøretips.
I dag jobber vi med staketeknikken. Hvordan stake på en rasjonell måte.
Vi introduserer diagonalgangteknikkens grunnprinsipper.
2. kveld
Litt repetisjon av staketeknikken.
Vi terper på diagonalgangen denne kvelden.
3. kveld
Dobbeltak med fraspark. Vi terper på selve frasparket.
På slutten blir det utfortrening. Lære å bli trygg ved noen enkle grep.
Læremetode
Hver teknikkdel gjennomgås først felles i gruppen.
Deretter prøver hver enkelt teknikken vi nettopp har gjennomgått.
Alle får individuell oppfølging med tilbakemeldinger og arbeidsoppgaver.
Hva skal dere ha med?
Godt med tøy. Klassisk utstyr. Smurte ski.
Vi hjelper til hvis noen har behov.
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Skøyting
Nordmenn er konservative, sies det. At vi ikke ville skøyte trekkes gjerne frem som
bevis for det. Og det er sant: For nå, 27 år etter at skøytingen kom, så melder 90
prosent av Learn2skikurs deltagerne seg på klassisk kurs.
Jeg var 13 år da skøytingen kom. Jeg var med fra starten av. Vi prøvde oss, som unger prøver
noe nytt og ivrer. Som 16-åring begynte jeg å satse ordentlig på langrenn og fikk en trener
som var blant de aller fremste innen utvikling av skøyteteknikken. Han lærte meg å leke med
konkurrentene i skøyting. Fordi skøyting var som en lek for meg. En dans.
Skøyting - når du kan det - er som å danse på ski. Her trenger du ikke å følge noe oppgått
skispor, du setter skiene ned akkurat hvor du vil!
Teknikkene i skøyting går over i hverandre, og slik kan man variere som man føler for ute i
skogen, særlig mellom enkeldans og dobbeldans.
Komme i gang
Som nybegynner føles det ofte veldig tungt å skøyte. Det er særlig to grunner til det:
En. At bevegelsesformen er uvant rent muskulært. Klassisk er mer nært det å jogge og gå,
som vi gjør ofte, mens skøyting er annerledes. Vi må derfor venne oss til bevegelsesformen.
To. Teknikk. Mange som skøyter og synes det er tungt, har ofte mye å hente teknisk. Til å
begynne med går de fleste en slags mellomting av enkeldans og padling. Det er mindre
rasjonelt i slakt terreng. Mest av alt er det veldig tungt i bakkene!
Våg deg utpå...
Velkommen til skikurs i skøyting!
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Skikurs i skøyting

Kursprogram

Skøyting er dans på ski og når man behersker de tre ulike teknikkene i skøyting, vil man oppleve at det flyter og at man ganske lett manøvrerer i ulike terreng.

Program:

Opplegg for skikurset
Også i skøyting er det mest populære kurset, og det som vi anbefaler, skikurs over 3 kvelder.
80 minutter hver kveld, med maks 8 deltagere i hver gruppe. På et slikt kurs får vi god tid til å
gjennomgå hver enkelt teknikk i skøyting, som vi da vier en kveld til. Vi får også god tid til å
gi hver deltager en-til-en tilbakemeldinger for hver øvelse.
Priser
For et 3-kvelders kurs med 8 deltagere er prisen 12.800 kr. Det vil si 1500 kr per deltager.
For et 1-kvelds kurs med opptil 20 deltagere er prisen 6.000 kr. Det vil si 300 kr per deltager.
For et 1-kvelds kurs med opptil 8 deltagere er prisen 5.000 kr. Det vil si 625 kr per deltager.
Rabatt ved flere kurs
Vi gir rabatt ved kjøp av flere kurs.

1. kveld
Introduksjon til skøyteteknikken. Hva er viktig når det gjelder skøyteteknikkene.
Vi jobber spesielt med enkeldans.
Noe tid blir viet dobbeldans.
2. kveld
Litt repetisjon av enkeldansteknikken.
Vi jobber spesielt med dobbeldansteknikken denne dagen.
Vi introduserer padleteknikken.
3. kveld
Litt repetisjon på enkeldans og dobbeldans.
Denne kvelden terper vi på padleteknikken i motbakke.
På slutten har vi litt utfortrening.
Hva skal jeg ha med?
Godt med tøy. Har du skøyteutstyr tar du det med. Hvis ikke bruker du klassiskutstyret.
Husk å fjerne all smøring under skiene!
Alle får individuell oppfølging, i tillegg til felles gjennomgang i gruppen.
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Andre aktiviteter
Det er langrenn på snø, på vinteren, som er Learn2skis hovedbeskjeftigelse. Vi lever og ånder
hele året for den vakre vinteren. Likevel så ligger hverken vi, eller våre skiglade deltakere, i dvale
resten av året.

Foredrag
Vi har flere foredragsholdere. Blant dem kan vi nevne Ine Wigernæs og Siri Halle. Temaer som "Hvordan lykkes i Birken".

Det finnes fine treningsformer utenom skisesongen hele året som skiløpere tar del i. Vi har
laget et knippe med aktiviteter for sommerhalvåret som vi inviterer til. Det være seg rulleskikurs,
treningsopplegg, turer og treningssamlinger.
Rulleskitrening har lenge vært forbundet med noe som kun eliten og de spesielt interesserte
driver med. I dag møter vi på flere og flere rulleskigåere langs veiene. De er i alle aldre og på
ulike nivåer.
Som skogen er også landeveiene for alle. Vi tar hensyn når vi ferdes blant andre trafikanter. De
begynner å venne seg til skiløpere på veiene. Vi vil likevel oppfordre alle til å sikre seg selv med
hjelm. Snøen er så mye mykere å falle på enn asfalten.
På treningssamlingene blir du med en gruppe andre skiglade og treningsinteresserte. Her
stiller vi med faglig dyktige instruktører, som også ønsker å skape en inspirerende og hyggelig
atmosfære.
Her følger en kort presentasjon av aktivitetene. Mer informasjon finner du på Learn2ski.no
Vi ønsker velkommen til våre andre aktiviteter!

Rulleskikurs
Vi arrangerer rulleskikurs på ulike nivåer. Det mest populære er
"klassisk - ny på rulleski". Vi hjelper dere i gang. Deretter jobber vi
teknisk i alle teknikkene i klassisk. Vi holder også skøytekurs.

Trening
Ønsker dere et eget treningsopplegg med trener? Vi kan tilby et
opplegg med ulikt program for hver uke. Det kan være intervalltrening, spenst, hurtighet eller styrke.

Skisamling på fjellet
Vi kan skreddersy et opplegg til dere for en hel helg på fjellet.
Her inkluderer vi teknikkøkter, foredrag.
Det kan være som en del av et opplegg eller som et eget opplegg.

Skreddersydd opplegg
For bedrift eller en egen gruppe, kan vi tilby spesialtilpassede opplegg. Det kan være eget tilrettelagt skikurs, ukentlig trening hele
året, treningssamling på fjellet, for å nevne noe.
20
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Kontakt
Learn2Ski
Postadresse: Hansteensgate 1, 0253 Oslo
E-post: info@learn2ski.no
Web: www.learn2ski.no
Tel: +47 992 39 650
Ved sykdom
De som mister en kveld pga sykdom, kan bli med på et av
våre gratis ekstrakurs. Se Learn2ski.no for mer info.
Garanti
Vi har satt opp reservearena, slik at hvis det ikke er nok
snø, så arrangeres kurset likevel!
Reservearenaene er kjent for å ha snø uansett vinter.
Likevel arrangerer vi ekstrakurs senere i vinter, i tilfelle
selv reservearenaen mangler snø.
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Bedre skiteknikk gir mer skiglede!

Vi sees • Velkommen!
Learn2Ski
Tel: +47 992 39 650
www.learn2ski.no • info@learn2ski.no
Hansteensgate 1, 0253 Oslo

