
Veien videre 
fra O-idol
Borger Melsom



Innhold

• Hva venter som junior?

• Konkurranse

• Hvordan takle overgangen?

• Taktikk

• Fysisk trening



Forventninger

•Hva er deres 
forventninger 
til juniortiden?



Nye utfordringer

• Lengre løyper

• Vanskeligere o-tekniske utfordringer

• Flere viktige konkurranser

• Tøffere konkurranse



Mer som skjer – mer moro!





Regler

• Dere får se et veivalg i x sekunder

• Hva er kortest?

• Dere stemmer med Høyre/Venstre hånd i 
været

• Feil svar = Eliminasjon



























































Hvordan takle overgangen til junior?

• Hva er det viktige?

• Bli en bedre o-løper

• Gjennomføre gode løp



Hvordan løper man et godt o-løp?

• Det kjedelige og vanlige: løpe fort og treffe 
postene

• Meget undervurdert:



Taktikk

• Hvordan løser jeg dette strekket på best 
mulig måte?

• Individuelt

• Selvinnsikt

• Hva er mine styrker? – Hvordan utnytter jeg de?

• Hva er målet? – Hvordan når jeg det?

















Fysisk trening – hva er viktig?

• Nok trening – Ikke for mye

• Variert

• Gjøre mye av det som er gøy

• …og litt av det som gjør vondt

• Fortsett med det som har fungert

• Skadeforebyggende



= Kontinuitet



For å bli blant verdens beste kreves det ca.
10 år med bra trening

…og du er akkurat på vei ut av startblokkene



Den som VIL mest og er mest MOTIVERT klarer det

Det er faktisk mindre viktig hvor god du er som 16-åring



Det viktigste nå er å bygge en solid grunnmur

Du må være godt trent for å kunne trene mye 



Ulike måter å trene på

Mengde



Farer

• For høy totalbelastning

• For ensidig belastning

• (For lav belastning)

• Akuttskader



Mine beste tips

• Bevisst forhold til taktikk

• Tren variert

• Fortsett med det som har fungert



Snacks fra neste år

• NM-natt Kristiansand

• JWOC-uttak Arendal

• NM Sprint Hamar

• O-festivalen Oppdal

• EYOC Slovakia

• NM-ultra Samnanger

• NM-uka Halden

• NC-Finale/ NMjr.stafett
Orkanger


