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OM MEG SELV
HELGE TUXEN

Gift med leder Randabergstuperne Liv Anne i 27 år, 4 barn (3 stupere og en svømmer) 

Hovedtrener i Randabergstuperne,

Startet opp igjen med stup ca 2003

Trent deltagere i em-jr , vm-jr siden 2011-2012

Landslagsutøvere siden 2006

Kåret til beste stup trener siden 2015

Trener stup mellom 15-20 timer per uke.

Jobbet 27 år i Baker Hughes a ge company, 19 år innen salg, jobber nå som salgssjef for drill bits Norge. 



VEIEN TIL MOSKVA 

▪ Invitasjon basert på resultater fra EM-Jr Rijeka 2016

▪ Topp 12 Jenter og Gutter klasse B

▪ Arrangert av Len med Moskva som teknisk arrangør, med Russiske trenere

▪ Fokus på utvikling av talentfulle utøvere og skape samarbeid

▪ Arrangeres mest sannsynlig i Kiev 2018  



TRENINGEN I MOSKVA

• Trening fra kl 0930-1245 og fra 1600-1830 6 timer og 45min per dag i 6 dager

• Treningen bestod av 4 deler – Korografi - Trampoline/turn – Gum(styrketrening) og vanntrening 

• Russiske trenere, vi andre skulle observere, diskutere, spørre og lære av hverandre.

• Bygge relasjoner på tvers av landegrenser. 



KOROGRAFI

Utrolig god trening av engasjerte trenere

Mye variert, fra ballett øvelser til detaljerte stup spesifikke øvelser.

Trenerne er ekstremt nøye på at øvelsene utføres riktig 

Utrolig mye tøye øvelser



GUM 

• Spesielt var Russernes styrke program med lite vekter 20-40kgs øvelser 

• Mye basis øvelser med yoga ball og balanse pute 

• Kaster mye medisin ball

• Trener mye slynge



TRAMPOLINE / MATTER



FORSKJELLER OG LIKHETER 

• FORSKJELLEN

• Profesjonell organisasjon med mange definerte roller/ trenere. 

• Utrolig seriøse, kultur for å bli god. Har en klar plan på hva en skal gjøre.

• Grunn arbeid i tidlig alder, er målrettet.

• Tillater lite lek og moro om en skal bli god

• Trenere er motiverte (får lønn), «eller fornøyd med å ikke jobbe i Sibir».

• Gym og land trening utgjør en stor del av treningen +-60%.

• Likheter

• Mye av treningen er den samme, samme øvelser på land og i vann.

• Trener mange timer på høyt nivå.

• Mye fokus på sats og avganger (utgangsposisjoner)



KRAV TIL UTØVERE, TRENERE OG STØTTEPERSONELL 

• KRAV UTØVER 

• Utøverne må ha et godt trenings grunnlag 

• Forventet at basis treningen er i orden, blir sett «rart» på om ikke alt er OK. 

• Må tåle mye hard trening over lang periode, flere trenere som noe bekymret

• Ta del i oppgavene som blir gitt og gi 100% hele veien.

• lek og moro viktig, seriøs når en trener. 

• Trener

• Villig i å investere i egen trener utvikling tid og penger.

• Fordel å være åpen og villig til å lære noe nytt, ta del i diskusjon og være engasjert

• Kan lære mye av mange

• Støttepersonell

• Norge hadde ikke støttepersonell representert. Vi bør vurdere å være profesjonell i alle ledd



LEN MODELLEN

• Fordeler

• Anerkjennelse av utøver og trener

• Meget høy kvalitet på samlingen.

• Øke kompetanse nivå på trenere raskere

• Bedre kommunikasjon på tvers av land.

• Gi flere verktøy i verktøykassa til trener

• Skape et samlingssted for læring på tvers av landegrensene  



TIL SLUTT

• Norge i forhold til de beste

• Vi har erfaring med disse samlinger før, fra flere år tilbake.

• Vi er og blir Amatører i forhold til de fleste land i Europa og verden.

• Vi kan vurdere å bruke erfaringen vår bedre, må settes i system.

• Vi har spesialister på mye, bruker vi disse

• Hva stopper oss fra å bruke disse 

• Vi har mange trenere som har hatt stor internasjonal suksess tidligere.

• Høster vi denne erfaringen ?

• Erkjenner vi disse trenerne ? 

• LEN modellen

• Bør vurdere å lager tilsvarende samling som i Moskva for stup trenere / utøvere i Norge

• Hoved oppgave er å dele erfaring fra hverandre

• Skape et godt samlingsted for nye trenere som vil lære

• Kan koordinere dette med trener utdanning Stup skolen / viderekommende / elite.



EN FANTASTISK TUR


