
Forslag til skitinget 2022 fra Oppland skikrets: 
 

Bakgrunn 
 

Organisasjonsutvalget til Norges Skiforbund viser til manglende rekruttering til den organiserte  

skiidretten med aktivitetstall som viser et gjennomgående fall fra 2011 til 2018. 

Skiglede for alle for perioden 2021-2022 setter utøveren i sentrum, og den sier:  

Økt rekruttering og det å beholde skiutøveren gjennom hele barne- og ungdomsperioden er et 

uttalt mål. Dette må gjøres gjennom tilrettelegging av aktiviteten, kompetanseheving og på en 

måte hvor økonomi ikke er en barriere. 

Prosessen med iverksettelse av Skiklubbutviklerprosjektet har tatt tid, og 9 mnd etter vedtak om 

iverksettelse på Skitinget 2021 er det fortsatt ikke ansatt noen nye skiklubbutviklere. Dette skyldes 

primært en krevende prosess å lande en god løsning på hvordan disse 5 stillingene skal fordeles på 

16 kretser. Fordi de økonomiske rammene er for snevre til at de to viktigste kriteriene skal oppfylles; 

alle kretsene skal ta del i prosjektet, og stillingene skal være tett på der aktiviteten skjer. 

 

Oppland skikrets ønsker med bakgrunn i dette å fremme forslag til Skitinget for å styrke arbeidet 

med bredde og rekrutering i to punkter: 

• Forslag til lovendring som overfører ene ansvaret for bredde-, rekruttering- og  

   utviklingsarbeid fra gren til en mer sentralisert funksjon på tvers av grener i samarbeid med 

gren. 

• Opprette en bredde- og rekrutteringsavdeling, med forslag til hvordan den kan driftes og   

finansieres 

 

Lovendring 
 

Oppland skikrets fremmer forslag til lovendring for tinget i følgende paragrafer.  

§27. Skistyrets oppgaver 

§ 35. Komiteenes oppgaver  

 

Oppland skikrets ønsker en tilførsel i §27 B med nytt punkt 22. 

22. Gjennom Bredde- og rekrutteringsavdelingen sikre bredde- og rekrutteringstiltak i tråd med  

Skiglede for alle 

Oppland skikrets ønsker en endring i §35 (2) b. Ny tekst: 



b. Grenkomiteen skal i samarbeid med Bredde og rekruteringsavdelingen ha et felles ansvar for  

å bidra i bredde- og rekrutteringsarbeidet i de ulike disipliner 

Oppland skikrets ber Lov- og påtaleutvalget utarbeide slik lovhjemmel 

 

Etablering av en Bredde- og rekrutteringsavdeling 
 

Oppland skikrets fremmer forslag om etablering av en egen avdeling under Norges skiforbund sin  

Administrasjon. En egen bredde- og rekrutteringsavdeling mener Oppland skikrets kan bidra til en 

bedre synliggjøring av Skiforbundets samfunnsansvar, i tillegg til å gjøre det enklere å kanalisere 

eksterne midler, som f.eks. sponsormidler, til riktig mottaker i forbundet. 

Denne avdelingen skal ha følgende oppgaver og roller: 

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen skal ha det overordnede ansvar og bemanne for  

   utførelse av alt bredde og rekrutteringsarbeid i NSF, i samarbeid med de ulike grenkomiteer 

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen rapporter i det daglige til generalsekretær og til 

Skistyret for måloppnåelse i henhold til Skiglede for alle.  

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen har overordnet ansvar for alle administrasjonssjefer og  

   skiklubbutviklere i landets skikretser samt finansiering av disse 

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen finansieres av post 3 midler samt et dekningsbidrag fra  

de ulike grener med i størrelsesorden 5 – 10 % av grenens omsetning (dersom dette er                     

tilstrekkelig) 

• Bredde- og rekruteringsavdelingen er sammen med generalsekretær ansvarlig for  

rapportering i henhold til bevilgning av post 3 midler 

 

Oppland skikrets ber om bistand fra generalsekretær til utarbeidelse av budsjett og tilstrekkelige  

ressurser til at avdelingen kan utføre sine oppgaver og roller 


