
Svingteknikk og Mindfulness  

Glede og sansevarhet på ski!  

 

 5-7 mai på Finsehytta 

 

Lær å bevege deg sakte på ski.  Kjenn hvordan langsomhet gir økt sansevarhet og 
tilstedeværelse. Dette gir godt grunnlag for ny trygghet og svingteknikk på ski. Og for 
å ta inn flott fjellnatur og egne behov for hvile og ny energi. 
 

Chi-gong, yoga og "saktegåing"  før frokost åpner for sanseinntrykk fra omgivelsene, 
oss selv og underlaget/skiene. Vi utforsker  hvordan du gir - eller holder tilbake - vekt 
fra underlaget, både på ski og innendørs på trygt gulv.  
 

Utstyr: Fjellski og sko. Kort- eller langfeller. Randonee-utstyr kan evt. også benyttes. 
Utstyr kan leies på Finse stasjon.  
 

Det  er viktig å være kledd for været i fjellet, for å være komfortabel ved rolig aktivitet 
og pauser.  
 

Oppmøte:     Fredag  kl 19.32 på Finse togstasjon med ski. 
Avslutning:  Søndag  kl 18.10 på Finse stasjon 
 

Pris: kr 3.850,- inkl full pensjon, 3 retters middag og overnatting i 4-6 sengs rom. (2 manns 
rom kan evt avtales med hytta direkte)  
 

Påmelding : 3 uker før kursstart. Send e-post til ptgamme@gmail.com  evt ring 917 

33698 
 

---------------------------------------- 

Skiene er både til tur, øving av ny svingteknikk, og som redskaper for økt 
sansing av hvordan vi gir vekt til underlag (yielding).  Vi undersøker : 

mailto:ptgamme@gmail.com


 Hvordan slipper vi tyngden vår ned mot underlaget? 
 Hva skjer når vi beveger oss svært langsomt (ski-gong)?  
 Hvordan svarer du på å "miste fotfeste" ved forsiktig skihopping? 
 Hva skjer når vi gir slipp på tanker og lar rytmen styre oss?  
 Kan din kroppslige måte å svare på si deg noe om hvordan du møter 

andre utfordringer i livet? 

Gjennom lek og bekreftelse i gruppe gjenfinner vi barnets energi og glede i oss! 

 
 

Kursholder Pål-Trygve Gamme: Har i 30 år holdt kurs i ski og havkajakk. De siste 5 
årene har han ledet konflikt/selvutviklingskurs, praktisert som gestaltcoach og -
terapeut og ukentlig øvet “sensory awareness” - hvordan vi forholder oss til 
underlaget. Han har designet fjellski (Gamme 54) og er UTEs fagekspert i 
"Fjellskiskolen"   - og  er kjent for å gi trygg gruppe-stemning og individuelle 
tilbakemeldinger.  

 
 

Les hva deltakerne fra i de to forrige kurs sa etter  kurset:  

2015, mars: 

Var på jobb i dag, en mann kom bort til meg og spurte om jeg hadde vunnet i 

Lotto (han sa jeg så så lykkelig ut) jeg svarte ja hver dag :-)   Er såååå fornøyd 

med helgen :-) Jeg har glitrende vidder på netthinna og føler meg skikkelig sterk 

etter mye uteliv J  Veldig fornøyd og klar for mer!  

http://www.utemagasinet.no/Aktuelt/UTE-aktiviteter/Ski/UTE-starter-Fjellskiskolen


--- 

Fikk mye energi av helgens flotte tur og at telemarksvingen viste seg å finnes i 

kroppen enda. Bildet jeg spesielt frydes over er innbitte damer som tråkker lia 

opp gang etter gang i flere timer for så å leke seg nedover, et sjeldent skue. Det 

å få slik tett instruksjon var veldig inspirerende og bra, Pål. Jeg vil gjerne møtes 

igjen. På vei til jobbintervju nå, der skal jeg ta med meg energien fra helgen. 

Takk til dere alle sammen for en minnerik helg:) 

--- 

Takk for ei super helg i lag med dere! Eg kunne ikkje ønska meg ein bedre gjeng 

med kameratar i fjellheimen. Og eg hadde stort utbytte av kurset, grønne 

tallerkar eller ikkje  ;-) Bra med få deltakarar så me fekk god oppfølging 

underveis og fekk god kontakt med kvarandre. Og det var veldig kjekt å få ein 

tur på Jøkulen i strålande solskinn, særlig når eg ikkje døde i bakken på vei ned 

igjen :-) Det er lov å tagge meg så folk ser kor tøff eg er på ski :-D 

--- 

Hei fine fjellflokken! Ja!! tusen takk for en helt vidunderlig helg!!! Jeg er totalt 

og fullstendig lykkelig enda! For en super gjeng! Jeg kjenner enda solen i sjela og 

vidda i  blikket, all smerte er glemt! Stadige "happy Bubbles" sprudler til 

overflaten, og jeg vil ha mer fjell og mer ski!!!  Deilig!!! Takk igjen, for 

tålmodighet, glede, ro, spruddel, latter og tilstedeværelse ;-) 

-- 

En herlig opplevelse for meg, selv om det var endel spenninger i kroppen så jeg 

måtte ta det med ro. Men jeg hadde det strålende. Jeg har lært masse både om 

meg selv og det å slappe av. Jeg skal starte med avspenningsteknikk og rolig yoga 

og jobbe med pusten. 
 

--------------------- 

 

 

2016, 3 - 5 mai. : 

Har fremdeles mye av den gode følelsen i hele meg, selv om hverdagene av og til krever 

tempo. Er likevel obs på at jeg bevisst kan velge å skru ned tempoet. Den gode tyngden i 

kroppen og tilværelsen forøvrig har gjort godt i siste innspurt av sorgutdanningen jeg 

går på! Fikk hjemmeeksamenoppgaven i går og er  helt rolig på å bruke tid til å la 

oppgaven  modnes i sitt tempo. Det kommer til å gå fint! 
 

Jeg er kjempeglad for at jeg meldte meg på dette kurset og opplevelsene vi fikk 

sammen! Helt topp! God pinse til dere alle!  Klem fra Gry 

--- 

Hei! Jeg følte virkelig at mindfulness øvelsene på kurset gjorde at jeg ble bedre til å 

fokusere på vektfordeling i bakken. Det var kjempegøy! Har hatt en travel uke med 

internasjonale møter. Ble sliten men klarte å være konsentrert og holde fokus hele 



tiden. -Kanskje det var takket være det spennende kurset? Kurset var i alle fall 

absolutt noe for alle som liker å bli bedre kjent med seg selv. 

--- 

Kjære dere, jeg vil takke for de fine dagene vi hadde sammen på Finse, for de gode, 

inspirerende samtalene og de nye erfaringene som jeg har fått med meg hjem til en 

stressende hverdag. Det var en veldig spesiell opplevelse å oppdage langsomheten på ski 

og den gode virkningen den har på kropp og sjel. Det er en erfaring jeg ikke ville vært 

foruten! I tillegg har jeg blitt mye tryggere på ski, og jeg blir mer og mer fascinert av 

fjellski, fleksibiliteten til å bevege deg alle steder. 
 

Jeg kom til kurset fra en dag med møter og stress, og selv den lange togturen hjalp ikke 

så veldig mye for å lande. Jeg følte nok hele tiden at jeg ikke klarte å alltid være helt 

til stedet under øvelsene og samtalene på Finsehytta, mens ute i naturen, påvirket av 

langsomheten, klarte jeg å finne tilbake til meg selv og en indre ro.  
 

Jeg føler at jeg er mye mer bevisst på hastigheten og aktiviteten som, skremmende 

nok, bestandig driver meg framover. Men nå, med de nye erfaringene, føler jeg har et 

valg. Jeg kan endre rytme og tempo, og jeg kan velge å gjenskape situasjoner for å roe 

kroppen ned. Planen er å få til én situasjon hver dag som er preget av langsomhet. Når 

jeg går sakte trinn for trinn opp trappen til kontoret har det en utrolig virkning. Jeg 

faller til ro med en gang, skuldrene senker seg, og det blir en helt annen start på dagen. 

Trapper egner seg veldig godt til moonwalk :) men jeg synes ski fungerer best! 
 

For meg var hele kurset også en helt ny erfaring når det gjelder mindfullness. Jeg liker 

tanken og praksisen med å være til stedet mens man holder på med noe, helst ute på 

tur. Takk for åpenheten, forståelsen, interessen. Jeg følte hele tiden at det var rom 

for at alle kunne være seg selv. 

--- 

Fordi mye skjedde så langsomt virket det som om turen varte mye lenger enn to dager. 

Mindfulness var helt nytt for meg, men jeg følte at øvelsene var veldig gode, og at jeg 

vil prøve å gjøre de av og til hjemme nå etterpå. Jeg var selvsagt kjempeglad for at jeg 

fikk til telemarksving!  Hilsen “Marit”   i Moonwalk gjennom epost bunken 

--- 

 

Faktisk var det helt merkelig å komme hjem å møte familien da jeg etter helgen var 

blitt mer sansevar, rolig og 2 cm høyere - og var blitt kvitt stivhet  i ryggen. Jeg undrer 

på om jeg alene kan gjenskape disse gode opplevelsene i hverdagen - eller om det er noe 

unikt og magisk med å være i en gruppe i høyfjellet. 

--- 

 


