
Tilrettelegging på ski for alle 
I din klubb !



Skisprell – hva og hvorfor ?

• Tilrettelegge arenaen eller anlegget for motiverende og sosial 
skiaktivitet i EKSISTERENDE  eller NYE ARENAER/OMRÅDER 
i nærhet til der folk bor!

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

• Terrenget underviser og inspirerer til uorganisert aktivitet

• Tilrettelegge for inkludering og skiglede også utenfor det 
eksisterende skimiljøet. 



Målgruppe Barn og ungdom

Foreldre, søsken,  
besteforeldre,  trenere, 
ledere og øvrige lokale 
ildsjeler er kjærkomne 
bidragsytere til 
arrangementet, bli med 
og ha det gøy sammen 
med oss, vær til stede 
som tilskuere og heia-
gjeng !



Aktivitet og skiglede gjennom tilrettelegging i anlegg!

• Skisprell gjennomføres av skiklubber med 
støtte fra skikretser og skiforbund for å skape  
skiglede og rekruttering gjennom god
tilrettelegging og utforming av 
allsidighetsløype eller et skisprell område.

• Det blir sosiale møteplasser med gøyale 
løyper og nedfarter i bakker på løkka og i 
parker.

• Skisprell gjennomføres der folk bor eller i 
klubbenes skiarenaer.



Skisprelluka – KICK OFF 2023

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 tilrettelegging av anlegg for skisprell aktivitet 
til senere på sesongen pga. snøforhold, er velkommen til det. 

Kretsenes skiklubbutviklere vil bistå med kompetanse til tilrettelegging og fremme ulike skisprell i sin 
krets.



IDÈBANK – PLUKK OG MIX !

• Klubber og ildsjeler  står fritt til å velge ut de aktiviteter 
som passer fra idébanken under  og supplere med egne 
ideer og påfunn.



IDÈBANK – PLUKK OG MIX forts. !

• Etablere en allsidighetsløype /skiløkke med ulike elementer:
• ved hjelp av f.eks. snø (kuleløype, doseringer, små hopp), portaler, porter 

(baklengsport), orgeltrapp (Liernplast), småhopp (Liernplast), reipeløkkje, 
bannere, kjegler, brusher og fremheve nedfarter og oppfarter og løype 
ved bruk av blåmalingssprøyte.  Området bør være fargerikt, 
inkluderende og invitere til situasjonsstyrt lek og egenstyrtlæring. 

• Vektlegg de sosiale møteplassene.
• I nærheten av løypa;  bålpanne, gapahuk, etc.
• «pølse-, vaffel bolle- eller  drikkestasjoner»

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



IDÈBANK – PLUKK OG MIX forts. !

• Inviter til interaktivitet gjennom SoMe 
• Beste bilde – beste skisprellvideo, etc

• Gratis utlån av utstyr – etabler «minibua» på arena
• Skisprellverter som ønsker velkommen, spør meg?
• Mini-randoløype i hodelyktsone
• Musikk

• Be aktuelle deltakere lage spillelister i forkant

• Speakertjeneste, uformell og inkluderende med sosial profil 
• Kombiner med rebus- eller quiz løype
• Uttrekkspremier og skisprelldiplomer
• Gi informasjon om skiklubben og hvordan innmelding i klubb

• Via oppfølging med Klubbinformasjon via QR kode



Hopp- og kombinertarena



Hopp- og kombinertarena



Langrennsarena



Alpinarena



Informasjon om klubbaktivitet og klubbmedlemskap?

• Tiltak for innmelding i klubb 
via oppfølging  med 
klubbinformasjon via QR 
kode

• Ved inngang til 
Skisprellområdet kan man 
henge opp plakater med QR-
kode hvor deltakere kan 
registrerer seg for å få mer 
info om skisprell og klubbens 
rekrutterings aktiviteter og  
klubbmedlemskap..



Skisprellkalender

Opprettelse av kalenderfunksjon
i I-sonen som skal vise alle 
skisprell-arrangement 
i de ulike kretser



World Snow Day 15. januar

Klubber som ønsker kan registrere sitt 
skisprell arrangement i FIS World Snow
Day, som er Det internasjonale 
skiforbundets mobilisering for rekruttering 
til skisporten. Som arrangør vil klubben 
delta i trekning om premie på  ca. 105 000 
nok  for arrangement over 500 personer 
og ca. 21 000 nok  for arrangementer 
under 5000 personer.
I tillegg tildeles også innovasjons-pris der 
vinner får besøk av et filmcrew som filmer  
deres neste World Snow Day 
arrangement.

Mer info om World Snow Day: 
https://worldsnowday.com/610/news/world-
snow-day-2023-confirmed

Link til registrering: Påmeldingsfrist 
15.des.
https://worldsnowday.com/Event_Registrat
ion

https://worldsnowday.com/610/news/world-snow-day-2023-confirmed
https://worldsnowday.com/Event_Registration


Skisprell-utstyrspakke 

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

• 1 av pakken er skisprell 
utstyr for alpine grener

• 4 pakker er skisprell for 
langrenn, hopp, kombinert 
m.m

• Skisprelletiketten vil pryde 
noe av materiellet



Promotering

• Bruke teaser og profileringsmateriell fra NSF på klubbens hjemmesider og i 
sosiale medier

• Bruk av kretsens SoMe
• Kontakte lokale aviser
• Info via klubbmøter
• Videosnutter med profilerte landslagsutøvere for innsalg av skisprell (hva er 

ditt beste skisprell minne fra oppveksten (8-13år)
• Info til skoler og barnehager
• 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 maler, diplomer, vester, etc.







Skisprell - organisering
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