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Velkommen til en spennende kompetansehelg for alle
trenere i klatreklubber. Tema i år er aktivitet for barn.
Vi lover en helg med mye nyttig innehold, erfaringsutveksling og praktiske tips fra erfarne forelesere og
instruktører.

Kompetansehelgen arrangeres i samarbeid med Lille
hammer Klatreklubb og Tyrili Klatring. Mye av helgen
vil gjennomføres på Tyrili klatresenter, med gåavstand
til hotellet. På lørdag kveld blir det felles middag og
sosialt samvær.

PROGRAM
FREDAG 21. OKTOBER
TID

INNHOLD

15:00
15:00 – 20:00

Innsjekk hotell
Klatring på Tyrili klatresenter for de som ønsker (uorganisert aktivitet)

LØRDAG 22. OKTOBER
TID

INNHOLD

08:30 – 09:00
09:00 –

Registrering
Hvilke muligheter finnes for unge klatrere og deres trenere?
Informasjons- og inspirasjonsforedrag fra NKF og andre
«Tidlig spesialisering, eller variasjon og allsidighet – hva er veien å gå for klatresporten?»
Med Daniel Aasmundrud, Fysioterapeut på Crux fysioterapi som har fokusområde på
klatrerelaterte skade og forebygging av skader
Lunsj
Workshops
Foredrag (mer info kommer snart)
Felles middag på hotellet

– 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
Ca. 18:00

SØNDAG 23. OKTOBER
TID

INNHOLD

07:30
09:00 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

Felles morgenklatring for de som ønsker
Erfaringsutveksling
Workshops
Lunsj
Workshops

Dette er et tentativt program og vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Endelig program sendes ut så snart dette er klart.

Info om Workshops
Alle vil få delta på tre forskjellige workshops i løpet av helgen. Det vil ikke være mulig å delta
på alt, vi ber dere derfor å prioritere hva dere helst ønsker å delta på.

WORKSHOPS ALTERNATIVER:
• Hvordan bruke turnøvelser i treningene til unge klatrere?
Workshop med tidligere landslagsutøver i turn, Marcus Conradi.
• Ideer til trening for barn og unge klatrespirer.
Christer Raugland jobber som rutesetter på Klatreverket i Oslo, har skrudd ruter til flere nasjonale
konkurranser og er på fritiden en meget engasjert barne- og ungdomstrener for unge Osloklatrere.
Ryktene forteller at han tilrettelegger mesterlig for god utvikling av de unge spirene.
• Hvordan bruke våre beste øvelser fra Klatreokta.no?
Workshop med Elias Olsen, trenerutviklere i NKF.
• Hva skiller rutesetting til voksne fra rutesetting tilpasset barn?
En introduksjon til god teknisk utvikling. Workshop med Ida-Sofie Pettersen, rutesetterutvikler
NKF, med erfaring som rutesetter fra flere nasjonale konkurranser.
• Sikkerhet for barn og unge på klatreanlegg.
Chad Stokes, Fagkonsulent sikkerhet i NKF.
• Kurslærer – klatreinstruktør inne.
Det er også mulig å melde seg på til Kurslærerkurs klatreleder inne – nytt kurs fra NKF.
Hvis man velger dette så kan man kun delta på en av de andre workshopene og har ikke
mulighet å delta på forelesningene på lørdagen.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 31. august. Påmelding er bindende.
Påmeldingslink: https://isonen.no/event/cl6g9v64u43803613njnzfh5hgt
For spørsmål ta kontakt med sophie.thorell@klatring.no

