
Luke 13: Camp Unge Trenere 2015
av Espen Skiri

I august var jeg på Camp Unge Trenere i Larvik, som arrangeres parallelt med 

Hovedløpet. Campen er et sjudagers trenerkurs for unge o-løpere, mellom 17 og 23 

år. 

Campen er på sett og vis todelt, der jeg og de andre deltakerne de første tre dagene 

fikk opplæring i blant annet treningsopplegg for ungdom i hovedløpsalder, men også 

mot min egen aldersgruppe, som juniorløper. En av coachene her var ungdomstrener i

Halden SK, en av landets ledende o-lag, som i tillegg til mange toppløpere har en 

solid bredde i samtlige årsklasser. Én av Haldens største suksessfaktorer var fokus på 

at alle i samme aldersgruppe skulle trene sammen, uavhengig av nivå, der trenerne la 

opp opplegg som både ga utfordringer og mestringsfølelse til hele gruppa.

Videre fikk vi god o-teknisk trening i form av å gjennomføre treningsøktene for O-

landsleiren, i tillegg til gjennomløping av HL-løypene. Slik skulle vi være enda bedre

rustet til å gi utøverne tips og veiledning under øktene og være behjelpelig med 

analyseringen av HL-løpene deres.

Del 2 av campen bestod av å være trener i praksis for ungdommer på O-landsleiren. 

Gruppene er satt sammen slik at utøvere i størst mulig grad skal trene sammen med 

jevnaldrede fra andre klubber og kretser, og derfor var det bare noen få som hadde 

bekjente på gruppa fra før Hovedløpet. Dessuten bestod gruppa både av hovedløps-

medaljører og ferske C-løpere, og alt der imellom. 

Den største utfordringen for meg som trener, var å samle gruppa som ei gruppe. 

Mange var beskjedne, en del var veldig fokusert på treningen, mens andre hadde den 

sosiale biten som høydepunkt på HLOLL. Uansett ble det en godt sammenspleisa 

gjeng etter et par dager med felles treninger.

Det er også viktig å nevne at Camp Unge Trenere er en veldig sosial leir også for oss 

trenere. Vi var 25 trenere som bodde i lag sentralt i HL-leiren, og hadde mye fritid 



utenom foredragene og treningene, noe som var hovedårsaken til at jeg meldte meg 

på campen. Vi var veldig mange fra mitt årskull blant trenerne, og fra før av kjente 

jeg en del fra mine egne hovedløpsår. Dessuten ble jeg godt kjent med de fleste av de 

andre trenerne i løpet av uka vi var sammen.

For andre i klubben som har avsluttet sine HL-år kan jeg også anbefale deltakelse på 

Camp Unge Trenere. Leiren er veldig lærerik, du lærer masse om trening, får 

utvekslet kontakt med trenere fra alle deler av landet og får dermed masse inspirasjon

til trening, både hvis du skal trene andre eller trene mot egne mål som o-løper. Det er 

ei fantastisk uke der du får være sammen med andre o-løpere, og et godt alternativ til 

de som ønsker en leir tilsvarende HLOLL.

Meg og fire andre trenere feirer en vel gjennomført treningsøkt med en selfie.


