
Skisprelluka - et rekrutteringstiltak på tvers av grener



Skisprelluka – hva og hvorfor ?

• Tilrettelegge for motiverende og sosial skiaktivitet i EKSISTERENDE  ELLER 
NYE ARENAER/OMRÅDER!

• Også nye skiarenaer kan tas i bruk; parker, skolegårder, og snødekte løkker i 
nærheten av boligområder

• Bidra til rekruttering også utenfor det eksisterende skimiljøet. 



Skisprelluka – når ?

Fortrinnsvis Mellom 7.januar med NRKs Superlørdag på Hamar som KICK 
OFF og FIS  World Snow Day 15. januar 

Klubber som ser det hensiktsmessig med å legge arrangementet til senere på 
sesongen pga snøforhold, er velkommen til det.



Skisprelluka målgruppe

Barn og ungdom

Foreldre, søsken,  besteforeldre,  trenere, ledere og øvrige lokale 
ildsjeler er kjærkomne bidragsytere til arrangementet, som tilskuere 
og heia-gjeng !



Skisprelluka – hvordan ?

• Skisprell skal arrangeres av skiklubber med støtte fra skikretser og skiforbund 
for å  skape  skiglede  og rekruttering gjennom god tilrettelegging ved 
utforming av allsidighetsløype/område - dvs en 

lø        -løype eller  -løkke som skal

SKAPE SKIGLEDE !



IDÈBANK – PLUKK OG MIX ! 

Klubber og ildsjeler  står fritt til å velge ut de 

aktiviteter som passer fra idèbanken under  og 

supplere med egne ideer og påfunn 



IDÈBANK   - PLUKK OG MIX !

Etablere en allsidighetsløype /skiløkke med ulike elementer ved 
hjelp av f.eks. .snø, bannere, kjegler, portaler, porter, orgeltrapp, 
småhopp, reiplykkje og blåmaling.  Området bør være fargerikt og 
invitere til situasjonsstyrt lek og læring. 

❖Spe på med sosiale matstasjoner langs skisprell-løypa, som «pølse-, vaffel 
bolle- eller  drikkestasjoner»

❖Møteplasser i nærheten av løypa;  bålpanne, gapahuk, etc.

❖Lån av utstyrshengere i samarbeid med NSF hopp og NSF telemark



IDÈBANK  PLUKK OG MIX  forts. 

❖Interaktivitet gjennom SoMe - Beste bilde – beste skisprellvideo, etc

❖Utlån av utstyr – etabler «minibua» på arena
❖Skisprellverter som ønsker velkommen

❖Mini-randoløype i hodelyktsone
❖Musikk-be aktuelle deltakere lage spillelister i forkant
❖ Speakertjeneste 

❖Kombiner med rebus- eller quiz løype
❖Uttrekkspremier og skisprelldiplomer

❖Tiltak for innmelding i klubb via oppfølging med klubbinfo via QR kode



Hvordan rekruttere klubbmedlemmer ?

Tiltak for innmelding i klubb via oppfølging  med klubbinfo via QR kode

Ved inngang til Skisprellområdet kan man henge opp 
QR-kode hvor deltakere registrerer seg for å få mer info
om  skisprell og klubbens aktiviteter og  innmelding



Skisprell-pakke – til bruk og motivasjon !

Hver krets mottar 5 pakker  til fordeling ifølge  hensiktsmessige kriterier fastsatt av  den 
enkelte krets



Skisse til forslag for utforming av skisprellområde

NB!!

Kommer også

Skisse for 

allsidighetsløype i

alpint og hoppanlegg



Skisprelluka – promotering

❖ Bruke teasere og profileringsmateriell fra NSF på  klubbens hjemmesider og i 

sosiale medier

❖ Kontakte lokale aviser

❖ Info via klubbmøter

❖ Videosnutter med profilerte landslagsutøvere for innsalg av skisprell

❖ Info gjennom skole og barnehage

❖ NRK kampanje – promo av NRKs superlørdag

❖ Promo via sesongåpning på Beitostølen

❖ Postere på møteplasser, butikker, og hvor man naturlig møter målgruppa i 

lokalsamfunnet

❖ NSF produserer promomateriell som diplomer, vester, etc.



Skisprellkalender

Opprettelse av kalenderfunksjon  i Isonen som skal vise alle skisprell-

arrangement i de ulike kretser:



Skisprell - organisering

HOVEDPROSJEKTGRUPPE

NSF/Krets/Gren

Marit Gjerland - leder

Marianne Myklebust

Stefan Havnelid

Sven Håkon Klulbeck

Brit Baldishol

Tore Øvregård

Stig Aambø

Sigrid Snuggerud

Atle Rømo

Claes Tommy Herland

Melanie Hetkamp

Einar Aabrekk

Hanne Kroken

Prosjektgruppe

Klubb

Prosjektgruppe

Klubb

Prosjektgruppe

Klubb

Prosjektgruppe per krets

Leder organisering: Adm sjef

Gjennomfører: Skiklubbutvikler

+ Evt.


