Handlingsplan for rekruttering Østfold Skikrets
Prioritert hovedmål for perioden 2022-2024
1. Godt å variert trenings- og konkurransetilbud til alle, med lavest mulig kostnad
2. Gode aktivitetssikre anlegg i nærmiljø
3. Gode trenere til utøvere på alle nivå
Område

Hva

Hvorfor

AKTIVITET

Gjennom oppsøkende virksomhet,
generell service og samarbeid med
Gi trygge trening og
andre særidretter sikre at klubben kan konkurransemiljø.
tilby et helhetlig skitilbud

ANLEGG
Område

Ta initiativ til klubbsamarbeid (fokus på
spesielt de små klubbene). Regioner

Gren

Ved oppsøkende virksomhet sørge for
Styret
samarbeid mellom skigrenene i klubbene.
Arbeide for åpne tilbud for alle, og
bistå med kostnadsbesparende
løsninger knyttet til utstyr, reise og
opphold

Økonomi skal være minst mulig
barriere for deltagelse

Styrke trenerutviklingen gjennom god
Kvalitet på trenere er essensielt
kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs
for å beholde utøvere
og kompetansetiltak
Område

Tiltak
Hvem
Ved oppsøkende virksomhet oppfordre til
rekruttering med fokus på allidrett både Styret, gren
blant barn og unge.

Informere om utleie av utstyr "Bua"
Oppfordre klubbene til å opprette sider
for salg og bytte av utstyr
Oppfordre til utlån av utstyr
Oppfordre til samkjøring.
Legge samliger på hjemmebane
Rekruttere ungdommer som trenere.
Viktig at de honoreres.
Videreutdanne trenere som allerede er i
gang.
Tiltak

Hva
Hvorfor
Utarbeide anleggsplan som definerer
Forutsigbart for klubbene hvilken Utarbeid og oppdatere anleggsplan som
langsiktige behov og god fordeling av
definerer dagens behov.
prioritering vi ha
anlegg på ulike nivåer, samt være
Arrangere årlig kurs i snø produksjon for
klubbene. Fokus etablering av snøsoner i
nærmiljø Anbefale om deltakelse
anleggsseminar
Inspirer klubbene til å jobbe aktivt mot
Være pådriver og bistå skiklubben
kommunen, og samarbeides med dem,
Vi ønsker å gi barn og unge et
med å etablere snøsoner og snøsikre
for å kunne opprette snøsoner der folk
tilbud der de bor.
nærmiljøanlegg
bor.

Når

Ressurser

Bevis

Grenkomite

Flere klubber som har et godt
samarbeid internt, som
samarbeider godt på tvers og
flere som deltar i aktiviteten

2022‐23

2022‐23

2023‐24

Styret

2022‐23

Administrativ ressurs

Styret

2022‐23

Administrativ ressurs

Styret
Gren
Gren

2022‐23
2022‐23
2022‐23

Administrativ ressurs

Gren

2023‐24

Grenkomite

Gren

2022‐24

Grenkomite

Hvem

Når

Ressurser

Bevis

Anleggsutvalget

2022‐23

Administrativ ressurs og
anleggsutvalg

Ferdig anleggsplan

Anleggsutvalget

2022‐23

Styret

2023‐24

Administrativ ressurs og
anleggsutvalg

Flere snøsikre nærmiljøanlegg

Flere som deltar (lenger) samt
utsyrstilgang for barn og unge

Grenkomite
Grenkomite
Flere unge trenere

Ved inspirere virksomhet hjelpe klubbene
med å etablere allroundanlegg
Gren
(fotballbane, rulleskiløype og skileik med
mulighet for snøproduksjon).

2023‐24

Bistå klubbene i å finne gode
finansieringsmodeller ved etablering
Bidra til finansiering og
og drift og sammen med skiforbundet
arealtilgang av nye anlegg
bidra til å sikre arealtilgang for
skianlegg og turløyper

Informere anleggseiere om hvordan man
Anleggsutvalget
finansiering etablering og drift av anlegg

Fortløpende
Flere anleggsprosesser som er
Anleggskonsulent NSF og Viken
gjennom
initert med finansiering og
IK
hele året
arealtilgang

Hva

Tiltak

Når

Hvorfor

Hvem

Ressurser

Bevis

ARRANGEMENT

Iverksette nye
arrangementskonsepter gjennom
oppsøkende virksomhet og
kompetansehevende tiltak

Synliggjøre gjennom egne skirenn
gode konkurranseformer som setter
utøveren i sentrum
Tilby opplæring av arrangører og
bidra til at frivillige får gode
opplevelser på arrangement

Oppfordre til å arrangere lokale "barnas
VM/OL" på tvers av gren nær der folk
bor.
Gi gode opplevelser/mestring for Arrangere mix stafetter med skicross
deltagere slik at flere deltar
element.
(lenger)
Oppfordre og støtte nivåbasert
konkurranseform – alle skal med. Tilby
smøreservice og f.eks. enkle «smørekurs»
for foresatte.
I forbindelse med konkurranser
oppfordre til skileikaktivitet i tillegg til
Mestring og glede i
selve arrangementet.
konkurransesetting
Oppfordre til variasjon i gjennomføring av
renn.
Gi gode opplevelser av å være
frivillig

Konkurranselederkurs med fokus på de
frivillige

Styret

2023‐24

Skiklubbutvikler

Flere deltagere på renn. Aktivitet
må bety medlemskap.

Langrenn

2022‐23

Grenkomite

Flere deltagere på renn

Gren

2022‐23

Grenkomite

Flere deltagere på renn

Adm i samarbeid med gren

2022‐24

Administrativ
ressurs/grenkomite

Gren

2022‐23

Grenkomite

Gren

2022‐24

Grenkomite

Flere skirenn med
konkurranseformer som har
utøveren i sentrum
Flere skirenn med
konkurranseformer som har
utøveren i sentrum
Flere gjennomførte
kompetansetiltak for frivillige

