GNEIST
FRIIDRETT

Gneist friidrett
sprint, langsprint,
mellom- og langdistanse,
hekk, kast & hopp

rekrutter
6-9 år
Dette er de yngste vi har i Gneist friidrett. De er fra 6-9 år og har trening en gang i
uken. I sommerhalvåret trener de på Fana stadion fra klokken 17-18. Om vinteren
er de inne i gymsal på Ytrebygda skole. Vi deler dem da inn i to grupper. 6-8 år
trener fra klokken 17-18. De som er 9 år begynner treningen sin klokken 17:30, da
er de ute med ulike aktiviteter innen løp og lek. Klokken 18 går de inn i gymsalen.
Treningen for rekruttene har fokus på variasjon og allsidighet. Gjennom løp, hopp
og kast og lek ønsker Gneist friidrett å legge til rette for glede, fellesskap og
mestring. Rekruttgruppen er med på stafetter og stevner.
Fra de er 10 år arrangerer Gneist friidrett treningsleir hvor fokus er trening, sosiale
aktiviteter og mye moro.
Gneist friidrett er positive opplevelser i en trygg og sosial ramme.
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Det var en fantastisk fin opplevelse for gjengen! Dette ønsker vi å gjenta.
Trenerene er Torstein Erichsen, Geir Sjursen, Arild Gulbrandsen og Britt Helen Simmenes.
I 2016 fylte gruppen vår 5 år. 8 utøvere deltok på det store Sommerstevnet på Brandbu i
august. I september feiret vi oss selv på Fana Stadion.

SATSINGSGRUPPEN
hekk, HOPP & kast
Målgruppen er ungdommer fra 15 år og oppover som driver eksplosive øvelser som
sprint, hekk, lengde, høyde og mangekamp. Mange av utøverne holder svært høyt
nivå. Flere av utøverene har satt norske aldersrekorder i en eller flere øvelser. Vi har
også en utøver som innehar verdensrekord i sin aldersklasse. Utøverne fra gruppen har
også markert seg kraftig med et utall gull og andre medaljer i ungdomsmesterskapene.
Utøvere fra gruppen har også representert Norge i internasjonale mesterskap som JR. VM,
Ungdoms EM og landskamper på både junior og seniornivå. Selv om gruppen har
utøvere på høyt nivå er det plass for de som ikke ønsker å satse like mye som de
beste. Et kjennetegn for gruppen er et godt treningsmiljø hvor utøverne trives.
Trenere Geir Sjursen, Heidi Benserud & Sondre Kolbjørnsens& Sondre. De er fra
6-9 år og har trening en gang i uken. I sommerhalvåret trener de på Fana stadion fra
klokken 17-18. Om vinteren er de inne i gymsal på Ytrebygda skole. Vi deler dem da inn
i to grupper. 6-8 år trener fra klokken 17-18. De som er 9

SPRINT & langsprint

Gneist Sprint junior/senior er en del av satsingsgruppen som har utøvere
som holder et nasjonalt toppnivå. Laget består av motiverte utøvere, har
et godt samspill og får fram det beste i hverandre.
I sprintgruppen jobbes det for å få fram gode treningsmiljøer som sammen kan bidra til gode resultater. Våre treninger består av løpetrening
og styrketrening.
Vi har utøvere som satser fra 100 m. og opptil 800 m.
Hovedsesongen varer fra mai-september. Vi deltar på flere stevner i året
inkludert Norgesmesterskap. Dersom det er noen utøvere
som kvalifiserer seg til Elite Nordisk, har vi også
utøvere som deltar her.
Trener: Rune Dolvik, Geir Sjursen og
Heidi Benseruds.

mellom og langdistanse
Gneist distanse er en treningsgruppe på over 20 utøvere i alderen15 til 22 år som trener for og konkurrerer på distanser fra 800 m.
til halvmaraton.
Satsingsgruppen har som hovedmål de norske mesterskapene. Det starter
gjerne i februar med innendørs-NM og fortsetter med innendørs UM (15 -22 år).
Deretter er det klart for terreng NM kort løype med stafetter i april. Så bygges
laget opp med lokale stafetter der Holmenkollstafetten er et av de store
målene i mai. Så starter etter hvert banesesongen utendørs med både lokale
og nasjonale elite-stevner. Når sensommeren og august kommer er det klart
for både junior-NM ( 15 -22 år) og Hovedmesterskapet (15 år og eldre). Ungdomsmesterskapet utendørs (15-19 år) i september samt noen lokale stevner
for å forbedre serieresultatene, avslutter bane-sesongen. For dem som ønsker
forlenge sesongen kommer NM-terrengløp lang løype i oktober samt uttak til
nordisk terrengmesterskap i november. I tillegg har vi flere utøvere som er helt i
Norgestoppen i motbakkeløp inkludert Norgesmesterskap og motbakkecup.
Vi har også vært representert i både EM og VM motbakkeløp
Gneist har vært Norges beste klubb under de siste ungdomsmesterskapene
og har også som mål å få flest mulig kvalifisert til Hoved-mesterskapet.
Gruppen har gjennom kontinuitet på trener
og utøverside blitt ett av de beste
utviklingsmiljøene i Norge for
mellomdistanseløp.
Trenere: Bjarte Eikanger,
Hans Jørgen Sande og
Johnny Ådland

Treningstider

ABONNÈR
på treningsinfo på
www.gneist.no/
friidrett

vår/sommer/høst 2018
mandag
Gruppe

tid

sted

Hopp/sprint/teknikk

18.30 - 20.30

Fana Stadion/Leikvang

Løpetrening – bakkeløp/
intervaller/bakkesprint

18.30 - 20.00

Hordnesskogen

Løpetrening 15 år og eldre*

18.30 - 20.15

fremmøtested avtales med trenerne

Gruppe

tid

sted

17.15 -18.45

Fana Stadion/høiehallen

sprint/teknikk/koordinasjon

18.30 -20.30

Fana Stadion/høiehallen

hekkløp

etter avtale med heidi

Fana stadion

løpetrening

18.30 -20.15

fana stadion

15 år og eldre

18.30 -20.15

Fana Stadion / avtales med trenerne

Gneist Trim / Intervaller

18.30-20.00

Fana Stadion

gruppe

tid

sted

rekrutt 7-8 år ( f. 2007-2005 )

17.30 -18.30

Ytrebygda skole

rekrutt 9 år ( f. 2008 )

17.30 - 18.30

Ytrebygda skole

10-12 år ( f. 2007-2005 )

17.50 -19.30

Ytrebygda skole

13-19 år ( f. 2004 - eldre )

18.30 -20.40

Ytrebygda skole
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tid
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15 år og eldre

10.00

Fana Stadion / fyllingsdalen

tid

sted
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Gneist friidrett er positive opplevelser i en trygg og sosial ramme.
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Barn og ungdom i alderen 10-14 år er stort sett organisert i 2 forskjellige treningsmiljøer.
Grunnen til det er en stor spredning i forutsetninger for å drive aktivitet fra 10 år og til 14 år.
IL Gneist har drevet med friidrett i flere tiår. Høsten 2011 starter idrettslaget opp med en
Treningoppmøtet på enkelttreningene varierer noe etter hvilken dag det er og hva som
egen gruppe for utøvere med funksjonsnedsettelser – Gneist Friidrett – Friske viljer. Det startet
foregår. Mest populært er tirsdagene da 10-12 års gruppen kan komme opp i 40 deltagere
med 7 utøvere. I dag har gruppen 32 ivrige medlemmer, som har trening én gang i uken.
på treningen. 13-14 år er gruppen er noe mindre og er vanligvis mellom 10-20 deltagere på
treningene. Totalt sett er medlemstallet større, men alle går ikke på de samme treningene.
Gruppen har én hovedleder. I tillegg har den i løpet av disse tre årene hatt fem assistenter,
hvorav tre har vært med hele veien. Assistentene er selv eldre utøvere i Gneist Friidrett, fra
I vinterhalvåret trener vi stort sett på å bygge opp ungenes grunnleggende fysikk og ferdi18 til 21 år.
gheter frem mot våren . Det er da konkurransene starter. Miljøet på treningene våre er i en
avslappet og leken atmosfære. Selv om vi legger stor vekt på å trene effektivt og bra også.
Vi har faste treninger, én gang i uken, der allsidig friidrettstrening er én søyle, sosial moro en
Vi legger stor vekt på trivsel for hver enkelt unge. Prinsippet om at treneren er med på
viktig annen søyle. Vi har fokus på både løp, hopp og kast – og gjennom gode assistenter
ungenes trening på ungenes premisser er viktig. Treneren er med ungene og ikke omvendt.
differensierer vi, slik at de eldre, som vil satse og bli gode har et tilbud og de som vil kombinere trening og moro har et tilbud. Det har gjort det mulig for oss med
Av ferdigheter bygger vi opp kondisjon og utholdenhet gjennom løping på Siljustøl og Fana
en fri aldersgrense så langt, slik at vi har hatt utøvere fra 5 til 27
Stadion på torsdagene. På mandagene løper vi tilsvarende i Hordneskogen.
år. Dette er viktig for oss å kunne tilby noe, uavhengig av
Tirdagene er vi på Fana Stadion hvor vi trener sprint, spenst og teknikk/koordinasjonalder og motorisk funksjonsnivå.
søvelser. Samtidig setter vi av tid til spesifikk øvelsestrening innen sprint, hekk, legde
og høyde. Vi har også tilbud for utøveren til å trene stavhopping.
Vi møtes i Høiehallen når det er kaldt og
guffent vær, eller ute på Fana
På fredagene er vi på Ytrebygda skole i vinterhalvåret og trener løping,
Stadion når været tillater det.
spenst og styrke. I sommerhalvåret er vi på Fana Stadion og trener
tilsvarende det vi gjør på tirsdagene.
Vi er med på Friidrettstevner og stafetter hele sommerhalvåret fra april til oktober. Mesteparten foregår i
For klubben og det lokale
lokalområdet her i Hordaland der vi prioriterer
idrettsmiljøet ligger det dessuten
Hardanger
en unik kompetanseoppbygging for

de som er assistenter i dette miljøet. De
lærer grunnleggende idrettstrening, men først
og fremst utvikler de kompetanse på behandling av
barn og ungdom – og framfor alt barn og ungdom med
spesielle behov.
Friidrettsfestival og Stordleikane. Dette grunnet
en god sosial ramme med rimelig overnatting i
nærområdene.
I tillegg drar vi også utenbys som for
Gjennom tilbudet til Gneist har vi faste mål gjennom sesongen:
eksempel Tyrvinglekene i Oslo og helt til Gøteborg på
•
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Her er oppslutningen
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stor fra alle og trivselen og idrettsgleden stor for samtlige som er med.
Den reiste
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Grøtfesten
i desember
er også svært
I 2013
på treningsleir
til Strandebarm,
etterpopulær!
å ha mottatt støtte fra to bedrifter i Os.
Det var en fantastisk fin opplevelse for gjengen! Dette ønsker vi å gjenta.
Trenerene er Torstein Erichsen, Geir Sjursen, Arild Gulbrandsen og Britt Helen Simmenes.
I 2016 fylte gruppen vår 5 år. 8 utøvere deltok på det store Sommerstevnet på Brandbu i
august. I september feiret vi oss selv på Fana Stadion.

Gneistfriidrett
kontaktpersoner
sprint/hekk/hopp/kast
heidi benserud
47848986
Geir sjursen
90933116

mellom-/langdistanse

rekrutt

bjarte eikanger
95904270

hege kjærgård
41667029

rune dolvik
97969127
sondre kolbjørnsen
41859095

hans jørgen sande
99028068
johny ådland
92407076

torstein erichsen
48100201

friske viljer
lars arve røssland
90393452
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