
Handlingsplan Buskerud Skikrets 2021-2024 

 
Handlingsplan for Buskerud skikrets 

Prioritert hovedmål for perioden 2021-2024 

1. Aktivitetsutvikling 

2. Anleggsutvikling 

3. Arrangementsutvikling 

 

 1. AKTIVITETSUTVIKLING 

Hva Hvorfor Tiltak Hvem Når Ressurser Bevis 

 

Aktivitetsmål 

 

 

[Hvilken effekt 
ønsker vi å 
oppnå] API 

 

[Hvordan gjøre dette i 
praksis] 

 

 

[Hvem har 
ansvar for at det 

blir gjort] 

 

[Når skal 
målet være 

nådd] 

 

[Hvilke ressurser 
har jeg til rådighet, 

eks. budsjett] 

 

 

[Når vet vi at 
målet er nådd] 

1.1 Gjennom 
oppsøkende 
virksomhet, generell 
service og 
samarbeid med 
andre særidretter 
sikre at klubben kan 
tilby et helhetlig 
skitilbud  

Styrke klubbene, 
økt rekruttering, 
fokus på SUM 

Få på plass 

skiklubbutvikler som 

kan implementere 

SUM ute i klubbene. 

Oppnevne SUM-
komite på tvers av 
grenene. 

Styret/gren, 
adm. og 

skiklubbutvikler 

2022 Midler avsatt i 
budsjett + 
oppspart 

egenkapital 

 

1.2 Arbeide for åpne 
tilbud for alle, og 
bistå med 
kostnadsbesparende 
løsninger knyttet til 

Økt rekruttering, 
få flere ut på ski, 
introdusere de 
aktive for flere 

skigrener 

Videreføre kretsens 

suksess med åpne 

kretssamlinger. 

Kjøre fellessamling for 

alle grener 6-12 år. 

Styret/gren, 
adm. og 

skiklubbutvikler 

I løpet av 
sommer/høst 

2022 

Skiklubbutvikler Registrerte 
samlinger - høst 

2022. 



utstyr, reise og 
opphold  

Innføre nye tilbud som 

f.eks. stolpejakt i 

lokale anlegg. 

Innsalg av 
Telenorkarusellen og 
byttehelger for brukt 
utstyr. 

 Få tilbake voksne Øke registrering av 

voksne. 

Sosiale treninger for 

voksne sammen med 

samlinger på tvers for 

barn og unge. 

Lavterskel. 

Grenene  I løpet av 
vinter, vår og 

høst 2022 

Skiklubbutvikler Regstrete 
samlinger og 
antall voksne 
høst 2022. 

 Øke rekruttering  Innsalg 

Telenorkarusellen 

Påvirke flere 

klubber til å 

arrangere 

I forkant av 
hver sesong 

Skiklubbutvikler 

 

Økt antall 
arrangerte 

Telenor 
karuseller 

1.3 Styrke 
trenerutviklingen 
gjennom god kvalitet 
og økt tilgjengelighet 
på kurs og 
kompetansetiltak 

Øke 
kompetansenivået 

Skikretsen skal tilby 

trenerutdanning for 

klubbtrenere og 

implementere 

trenerløypa i all 

trenerutdanning. 

Kjøre enkle, korte kurs 
ute i klubb/sone. 

 

Skiklubbutvikler, 
gren og adm. 

   

 

 

 

 

 



2. ANLEGGSUTVIKLING 

Hva  Hvorfor  Tiltak  Hvem  Når  Ressurser  Bevis  

  

[Delmål]  

  

  

[Hvilken effekt ønsker vi 

å oppnå]  

  

[Hvordan gjøre 

dette i praksis]  

  

  

[Hvem har ansvar 

for at det blir 

gjort]  

  

[Når skal 

målet 

være 

nådd]  

  

[Hvilke ressurser har 

jeg til rådighet, eks. 

budsjett]  

  

  

[Når vet vi at 

målet er 

nådd]  

2.1 Utarbeide 
anleggsplan som 
definerer langsiktige 
behov og god 
fordeling av anlegg 
på ulike nivåer, samt 
være pådriver og 
starthjelper til 
skiklubbens egen 
anleggs-utvikling  

Sikre bedre påvirkning i 

beslutnings-prosesser 
 Kartlegge 

anleggsstatus og 

anleggsbehov som 

grunnlag for 

anleggsplan med 

prioritering. 

Fokus på 

kommunale planer 

og styreplasser i 

idrettsrådene 

Krets (SM)/grener 2022 Adm + styre ++ Vedtak av 

plan 

2.2. Være pådriver og 
bistå skiklubben med 
å etablere snøsoner 
og snøsikre 
nærmiljøanlegg 

Sikre rekruttering «20 

aktivitetsområder 

på 20 mnd» 

som samarbeid 

mellom alle grener 

Styret/grener/adm. 2024 Adm + skiutvikler Når snorene 

er klipt 

2.3. Bistå klubbene i 
å finne gode 
finansieringsmodeller 
ved etablering og drift 
og sammen med 
skiforbundet bidra til 
å sikre arealtilgang 
for skianlegg og 
turløyper 

Inspirere til aktivitet uten 

økonomiske 

begrensinger 

Utvikle og 

misjonere «bakke i 

bakke»-konsept 

mot kommersielle 

alpinanlegg. 

Formidle 

«bestpractice» og 

kompetanse. 

Adm./NSF alltid Adm + NSF 

+skiutvikler 
Når effekten 

kan 

registreres 



Arbeide for 

etablering av 

driftstilskudd til 

skianlegg. 

2.4. Sikre flere anlegg 
for helårsaktivitet. 

Klima. 

Kamp om ungene 

Sikre flere små 

plasthoppbakker 

og rulleskianlegg. 

Samarbeide med 

andre idretter om 

anlegg for 

basistrening 

Krets 

Styret 

Hele 

perioden 

Adm + styre anleggsåpning 

2.5 Utstyr til 
snøproduksjon 

klima Initiativ mot 

aktuelle 

finansieringkilder 

Styret Hele 

perioden 

Adm + styre Med utstyr på 

plass 

 

 

3. ARRANGEMENTSUTVIKLING: 

Hva Hvorfor Tiltak Hvem Når Ressurser Bevis 

3.1. Iverksette nye 
arrangementskonsepter 
gjennom oppsøkende 
virksomhet og 
kompetansehevende 
tiltak 

Rekruttering 

Skiglede 

- lavterskeltilbud 

- Webbasert instruksjon/tips 

Klubb/gren 2021/22 

sesongen 

Skiklubbutvikler 

gren 

Registrert 

større 

aktivitet 

3.2. Synliggjøre gjennom 
egne skirenn gode 
konkurranseformer som 
setter utøveren i sentrum 

Rekruttering 

Skiglede 

- Skicross (KM ) 
- Skileik 

klubb Sesongen 

2022/23 

Skiklubbutvikler 

Gren 

Registrert 

større 

aktivitet 

3.3. Tilby opplæring av 
arrangører og bidra til at 
frivillige får gode 
opplevelser på 
arrangement 

Flere 

arrangører 

og frivillige 

- Utarbeide arrangørveileder. 
- Arbeidsgruppe for 

arrangementskonsepter. 
- TD-/arrangørkurs. 

Klubb og 

Skiklubbutvikler 

Sesongen 

2022/23 

Klubb 

Gren 

Skiklubbutvikler 

Registrert 

større 

aktivitet 



- Arrangørkurs på 
grunnleggende/lavterskelnivå 
– ufarliggjøre. 

 

 

 

 


