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Ny toppidrettssatsning i Trysil

Trysil Videregående Skole har lenge vært kjent for sin idrettslinje. Nå får
idrettselevene mulighet til ytterligere støtte i sin satsning på å bli neste
generasjons toppidrettsutøvere i Norge. - Snow Team Trysil er etablert for å
støtte fremtidens idrettshåp, forteller styreleder Helge Bonden i Snow Team
Trysil.

Verdenskjente treningsprofiler

Snow Team Trysil lanseres 1. februar 2016 og vil være et tilbud til elever som
går idrettslinja på Trysil Videregående Skole innenfor alpint, freeski,



snowboard, skiskyting og langrenn fra skoleåret 2016/17. Med på laget er et
imponerende team av kjente idrettsprofiler som vil ta ansvar for treningen:

• Ola Lunde er tidligere norsk landslagstrener i skiskyting og lærer
på idrettsfag, som i dag er ekspertkommentator i skiskyting for
NRK

• Anders «Calle» Carlsson og Mika Gustafsson har begge blant
annet trent EC- og WC-lag i alpint i både Sverige og Norge og
leder i dag Trysil Renn- og Treningssenter

• Anita Moen er en av Norges mestvinnende langrennsløpere
gjennom tidene med flere OL og VM medaljer og driver i dag
egen skiskole i Trysil

• William Kalfoss er en av Norges beste parkkjørere på twintip og
har akkurat gått ut av Wang Toppidrettsgymnas og arbeider nå
på Trysil Videregående Skole

• Siv Bråten Lunde er tidligere skiskytter med flere NM-gull og
medaljer fra VM og er i dag lærer og trener i Trysil med topp
trenerutdanning

Tett oppfølging på arenaer i verdensklasse

Trysil har de beste treningsfasilitetene for utøverne. Trysil er Norges desidert
største alpinsted, med et anerkjent renn- og treningssenter for alpint i
Høgegga hvor landslag fra hele Europa trener. Parken i anlegget er flere
ganger kåret til «Årets park» av Snowboardawards. Trysil-Knut Arena har
standplass for skiskyting, rulleski- og lysløype, hvor man kan tilby snø 6
måneder i året takket være snølagring og snøproduksjon. Friidrettsbanen har
nylagt tartandekke og det finnes et bredt tilbud av utendørs
treningsmuligheter og innendørs haller og treningsfasiliteter.

- Snow Team Trysil skal være et helhetlig tilbud der elevene blir ivaretatt
hele døgnet hele året, forklarer Helge Bonden. – Trening og samlinger
koordineres med skolen og det etableres fadderordning for å gi elevene
oppfølging og trygghet også utenfor skoletiden.

Trysil Videregående Skole gleder seg over etableringen



- Dette blir et veldig bra og helhetlig opplegg for våre toppidrettselever.
Trysil har de beste treningsfasilitetene i Norge og sammen med skolens
idrettsfagkompetanse og Snow Team Trysil sin oppfølging kan ikke
fremtidens idrettshåp få bedre muligheter for å utvikle seg, sier rektor Bjørn
Matsson.

Se også www.snowteamtrysil.no  

Fakta:

• Snow Team Trysil etableres fra skoleåret 2016/17og er en
frivillig organisasjon som har som mål å tilrettelegge for
toppidrettssatsing for alpin, freeski, snowboard, langrenn og
skiskyting ved Trysil Videregående Skole utover skolens ordinære
idrettslinjetilbud.

• Hver idrettsgren har utarbeidet eget opplegg for treninger,
treningssamlinger, tilgang til arenaer, transport og elevene får
profesjonell oppfølging av kompetente trenere ift helårig
treningsplan og gjennomføring av treninger og konkurranser

• Det er etablert en frivillig fadderordning som skal gi elevene
oppfølging og trygghet utenfor skolen og treningene for
eksempel ift bosituasjon, lekser, måltider, kosthold, søvn og
sosialt

• Teamet er et privat initiativ støttet av næringslivet i kommunen
og regionen, med tett samarbeid mellom Trysil Videregående
Skole, Idrettslaget Trysilgutten og næringslivet

• Det søkes også om økonomisk støtte fra Trysil kommune
• Egenandelen er fra kr 25 000 for et skoleår

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i
Trysil. 

Trysil er Norges største skisted og naturens fornøyelsespark. Vi har 773 000
gjestedøgn, 912 000 skidager, over 200 millioner NOK i skipassomsetning, 67
bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper og et stort utvalg av
aktiviteter og arrangementer. Over 70 % av de kommersielle gjestedøgnene i
Trysil kommer fra utlandet.Trysil reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en
offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som internasjonal destinasjon. 
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