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Målsättning och Syfte

 Stort antal åkare med hög atletisk nivå som vill fortsätta satsa efter 

skidgymnasium.

 Tillhandahålla ett långsiktigt helhetsupplägg på högsta möjliga nivå.

 Ge varje enskild åkare de förutsättningar de behöver för att 

etablera sig på nästa nivå.

 Etablera minimum två åkare/ år på Europa cup.

 Minimum två åkare/ år uttagna till Junior VM. 



Långsiktighet

 Vi arbetar långsiktigt både med våra åkare, vår personal och våra 

samarbetspartners. Vi vill att teamets åkare skall känna en trygghet i 
att de får den tiden de behöver för att utvecklas och etablera sig 

på nästa nivå.



Träningsupplägg

 Genom att öka kvantitet och uppföljning samtidigt som vi behåller 

hög kvalitet stärker vi utvecklingen för varje individ.

 230 tränings-/ tävlingsdagar per säsong.

 101 träningsdagar innan första tävlingen

 60 dagar på skidor

 41 barmarksdagar

 45 tävlingsdagar

 Trysil som hemmabas

 Full tillgång till backe 63 Högegga



Träningsupplägg forts.

 Disciplinfördelning:

 45% - GS

 35% - SL

 20% - SG/ Störtlopp

 Tydliga individuella mål inom:

 Teknik

 Taktik

 Fysträning

 Idrottspsykologi



Tävlingar

 Fokus på:

 FIS i Skandinavien

 FIS i Europa

 EC

 Möjlighet för:

 NorAm

 Fareast cup

 Nya Zeeland/ Australien (Vid behov och önskemål, inte aktuellt år 1.)



Tränare och Personal

 Huvudtränare med erfarenhet från WC, EC eller motsvarande.

 Assisterande tränare med kompletterande egenskaper till 

huvudtränare.

 Serviceman (Skidprepp.)

 Budgeterat för att ta in servicepersonal i samband med viktiga 

tävlingar/ vid behov.

 Mentalträning

 Budgeterat för att ta in i samband med viktiga tävlingar/ vid behov.

 Administration

 Via Trysil Race Academy



Tränare och Personal forts.

 Sportsligt ansvarig – Anders ´Calle´ Carlsson

 Fungerar som support till ansvariga tränare och teamets åkare.

 Extra tränare/ personal vid resor till olika tävlingar etc.

 Budgeterat för att nyttja tränare från TRA eller utomstående vid behov.



Boendealternativ

 Vi har ett nyrenoverat ´åkarhus´ strax utanför Trysil

 15 min från Högegga

 Avdelningsbart i två lägenheter med separata kök och vardagsrum

 Skidrum

 Låg hyra

 Möjlighet för 6 åkare i varje lägenhet

 Vi kan hjälpa till att förmedla kontakter för att hyra egen lägenhet.



Boendealternativ forts.

Åkarhus



Boendealternativ forts.



Målgrupp

 Åkare som är färdiga med skidgymnasium och önskar ett hög 

kvalitativt upplägg för att kvalificera sig till EC & WC.

 Hög arbetsmoral

 Team player

 ´The Attacking Viking Philosophy´

 Max 12 åkare år 1.

 Killar och tjejer

 Vi tror att ett team av både killar och tjejer tillför mycket för 

gruppdynamiken och stämningen. Vilket vi anser är en viktig pusselbit 

för att lyckas långsiktigt.



Uttagning

 Alla ansökningar kommer bedömas individuellt efter följande 
kriterium:

 Skidteknik

 Teknisk färdighet

 Taktisk färdighet

 Resultat de senaste två åren

 Skicka gärna med video på SL, GS & SG

 Fysisk färdighet

 Ironman resultat (Norska åkare) (Två senast genomförda testerna)

 Fystest resultat (Om du inte har gjort Ironman testet)



Uttagning forts.

 Motivation

 Beskriv kortfattat dina målsättningar för två respektive fem år framåt.

 Personlighet:

 Max 500 tecken om dig själv och din skidkarriär de senaste 3 åren.

 Vid behov kommer den sökande att kontaktas för en intervju.



Driftsform och organisation

 Trysil FIS Elite Team kommer formellt vara ett dotterbolag till Trysil 

Race Academy A/S.

 Trysil Race Academy A/S kommer ha det överordnade administrativa 

och sportsliga ansvaret.

 Trysil FIS Elite Team kommer att bedrivas som en non-profit i 

samarbete med Right To Play Foundation.



Kostnad

 Teamet kommer drivas i ett non-profit bolag.

 Alla pengar kommer nyttjas till att förbättra upplägget eller sänka 

kostnaden för deltagarna.

 Eventuellt överskott återbetalas eller nyttjas till nästa års egenandel.

 Team Entry Fee

 Säkrar din plats i teamet.

 Betalas endast första året som deltagare.

 18.650 NOK

 Årlig egenandel

 <125.000 NOK



Kostnad forts.

 Egenandelen och team entry fee innefattar kostnader för:

 Alla kostnader för två tränare

 Serviceman, mentalcoach samt extra personal vid behov

 Allt träningsmaterial

 Käppar, tidtagning, kameror osv.

 Billeasing

 En extra kostnad för drivmedel kan tillkomma vid resor om åkarna reser i 

teamets fordon.

 Administrationskostnader

 Lanefees

 Team kläder



Kostnad forts.

 Egenandelen innefattar INTE:

 Åkarnas egna rese och levnadskostnader

 Åkarnas liftkort eller startavgifter

 Vi jobbar med att finna en sponsor för att täcka åkarnas liftkort och 
kostnader för gym.

 Alla framtida sponsormedel kommer nyttjas till att utveckla
programmet och eller sänka egenandelen.

 Överskott återbetalas eller dras av från nästa års egenandel.

 Budget och planering förutsätter att alla 12 platser fylls.

 För det fall det blir färre än 12 åkare kan justeringar komma att göras när 
det gäller innehåll och kostnad i samråd med de åkare som deltar.



Ansökan

 Ansökan skall innehålla alla kriterier under ´Uttagning´ samt 

kontaktuppgifter till den sökande.

 Ansökan och frågor skickas till Fredrik Sars

 Tel nr: 992 80 105

 Epost: fredrik.sars@trysilraceacademy.no

 Sista ansökningsdag är 2020-04-10

 Antagningsbesked lämnas inom kort därefter.

mailto:fredrik.sars@trysilraceacademy.no

