
Innlegg høstmøte Sør-Trøndelag 
Skikrets

Eivind Langseth – Leder skigruppa Røros IL



Dette er en «seier» for oss!



Litt historikk

• Klubb med sterk historie knyttet til ski både i topp og bredde. 

• 1980- 1995
• Ca 30 deltagere ukentlige renn, mange med både på HL og JR- NM

• 1995- 2000:
• Ca 50 deltagere ukentlige renn, mange med både på HL og JR- NM
• Oppstart samarbeid «Ski Røros» med Haltdalen, Ålen og Os om felles opplegg samlinger, treninger og renn fra 14 år og 

oppover
• Sterke resultater med fire stk på landslag samtidig

• 2000- 2010:
• 150 deltagere ukentlige renn, fallende deltagelse HL og JR- NM
• Samarbeid naboklubber opphører 2005

• 2010- 2020
• 50 deltagere ukentlige renn, noe deltagelse HL og JR- NM i starten, ingen de siste årene 
• Mange sterke resultater, med bla. fire ulike vinnere på samme helg i JR- NM Skiskyting 
• Flerbrukshallen Verket bygd 2010 med tre hallflater – Økt mulighet for helårs lagidrett
• TOS Arena på Os bygd 2012 med rulleskiløype og 30 skiver – Store renn i skiskyting annethvert år.
• Senior- NM 2009 og 2015 – Mange ressurspersoner bundet opp i arrangement. 

• 2020-
• 75 deltagere ukentlige renn – Ingen over 11 år konkurrerer eksternt



Tiltak for økt 
rekruttering

Det starter i Røros IL

• Alle fra 4. klasse og nedover betaler 500,- pr. år og kan 
delta i så mange aktiviteter som de ønsker. 

• Fra 4. klasse og nedover skal det ikke tilbys organisert 
aktivitet når man ikke er i sesong. Ski skal ikke ha tilbud 
på sommeren og fotball om vinteren f.eks. Skille går 
høstferie / påske. 

• Fordelingsmøte august og mars hvert år for å unngå at 
aktiviteter kolliderer. Skal ikke kollidere fra 4. klasse og 
nedover og bør unngås fra 5. og oppover.  

• Jobber med å slå sammen Røros IL Ski og Røros IL 
Skiskyting. Ideen å binde opp færre i administrasjon og 
få med flere til å skape aktivitet. 



Tiltak for økt 
rekruttering

Markedsføring av tilbudene våre er viktige

• Så jevn strøm av info på Facebook som mulig

• Mye bilder

• Bevisst på både tid og dag når ting legges ut 

• Større ting legges ut på foreldresidene i 
barnehagene samt sidene for kullene til de 
ulikeårsklassene

• Lager sesongprogram med terminliste i og utenfor 
klubb, treninger og turer. 

• Media – Bruk gjerne disse aktivt til å profilere 
ulike aktiviteter 



Tiltak for økt rekruttering

Ukentlige renn

• Terminliste med renn hver tirsdag fra ca 10.12 –
20.3

• Skilekområde for de minste

• Ulike løpsformer – «Vanlig» skirenn, 
skicross, sprint, sprintstafett, fellesstart

• Ulike arenaer, lysløype, alpinbakke, 
fotballbane, skistadion. 

• Utnytte Telenorkarusell med premier

• Ofte pølsegrilling eller kveldsmat

• Tilbud om å prøve skiskyting enkelte 
kvelder. 



Tiltak for økt 
rekruttering

Egne renn

• Krets/ sonerenn

• Hvordan kan vi forvente at andre arrangerer når vi ikke 
arrangerer selv?

• Start med enkle renn for å bygge arrangørkompetanse

• Arranger for den målgruppa dere har selv. 

• Vi har satt på en egen «rekrutteringsansvarlig» som tar direkte 
kontakt med alle som har vært med på ukentlige renn

• Sett opp kun en foresatt fra hver familie til å hjelpe til. Da kan 
den andre stille med barna.  

• Vi oppnådde 44 barn fra egen klubb i fjor!

• Barneskirenn

• Inspirert av «Barnas Mini- VM» i fjor så planlegger vi ett nytt 
lignende arrangement i år også – Hvordan kan vi la være?



Tiltak for økt 
rekruttering
Eksterne renn:

• Må markedsføres – De færreste i de yngste 
klassene følger med på terminlista – Send gjerne ut 
plan før sesongen. 

• Sats litt ekstra på de nærmeste rennene. Sett på en 
«rekrutteringsansvarlig» her også.

• Suksess i fjor – Minibuss med stopp på pizzeria –
Soknastafett med tre lag – Retur hjem

• Overnattingstur på eksternt skirenn – I fjor 
Fjelltopploppet, i år Byåsen eller Østersund



Tiltak for økt 
rekruttering

OSLO 2025!

• Vi har ca ti relativt ivrige løpere som skal gå i 11-
årsklassen i år samt bra interesse også i de neste 
kullene

• Klarer vi å få dem med oss til 13 og 14 år så er mye 
gjort

• Vi lanserer nå OSLO 2025 for 11- åringene!
• Alle som er med og trener fast de tre neste årene 

får gratis tur til Ungdommens Holmekollrenn 
2025
• Skirenn i Kollen
• Hotell og shopping
• Buss/ felles transport
• Sosialt for barn og foreldre.



Samarbeid

Ski og skiskyting må ikke konkurrere – Det er VI og 
ikke vi og dem

• Over tid 80% samme barn – vi må ikke 
konkurrere om disse men lage felles 
opplegg. 

• Færre renn i begge grener gjør det enklere å 
kombinere begge. 

• Større miljøer gjør det enklere for flere å 
finne sin plass og da blir det også flere rene 
skiløpere som deltar lenger. Vinn – Vinn!



Samarbeid

Naboklubber

• Felles treningsdager – Vi samarbeider med Ålen og 
Haltdalen om en dag på barmark og en dag på snø

• Felles samling – Haltdalen blir med Røros på 
snøsamling i Sverige i år

• Oppfordre/ samarbeide om renn

• Få til ett attraktivt lokalt renntilbud for de 
minste

• Bygge kompetanse til å arrangere større renn 
sammen senere

• Renn bygger samhold og glede rundt idretten!



Samarbeid

Hvorfor samarbeide?

• Positiv erfaring fra Ski Røros

• Sannsynligheten for at vi heller blir færre enn flere i 
skiidretten er høyst tilstede – Samarbeide for å 
oppnå store nok miljø.

• Mange av de samme barna går igjen i flere idretter 
i samme årskull – Andre idretter samarbeider også 
oppover i årsklassene

• Løpere i naboklubbene kan erstatte jevngamle 
løpere i egen klubb

Vi ønsker vel at skiidretten skal overleve?! 


