
Mål Tiltak Ansvar Frist
Aktivitetutvikling

1.    Utvikle sommeraktiviteter (tilbyd sommerleir på tvers av gren, f.eks i Snø) Vidar Sommer 2022
2.    Ta inisativ til klubbsamarbeid (fokus på spesielt de små klubbene). Vidar Vår 2022

1.    Oppfordre klubben til å ha utlånsordninger og bruktsalg av utstyr. Vidar Høst 2022

2.   Alle samlinger og reiser som kretsen har ansvar for skal ha tilbud om overnatting på
hytter (både sosialt og billigere enn hotell). Vidar Vår 2022

1.    Tilby klubbene utdanning i form av klubbutvikling/trenerutvikling Vidar Sommer 2022
2.  Invitere til trenerseminar hvor trenere på ulike nivåer kan møtes for å diskutere og
utveksle erfaringer Vidar Høst 2022

Anleggutvikling
1.    Revidere og konkretisere anleggsplanen for Akershus Skikrets. Erik mai.22
2.    Gjøre anleggsplan bedre kjent ut i klubbene ved informasjon på skikretsting, vår- og
høstmøter. Erik sep.22

3.    Gjennomføre møte med fylkeskommunen for å få implementere anleggsplanen hos
fylket. Erik des.22

1.    Arrangere årlig kurs i snø produksjon for klubbene. Erik sep.22
Erik

1.    Lage en oversikt over hvilke søknadsordninger som finnes. Oversikten legges på
kretsens hjemmeside. Erik mar.22

2.    Jobbe med å få tilgang til tilskuddsportalen. Erik ?

Arrangementsutvikling
1.    Støtte økonomisk regionale breddecup konkurranser på tvers av grener . Fred Vinter 22/23
2.    Oppfordre og støtte nivåbasert konkurranseform – alle skal med. Fred Vinter 22/23

Fred
1.    Støtte lavterskel renn nær der folk bor. Tilby smøreservice og f.eks. enkle «smøre
kurs» for foresatte. Fred Vinter 22/23

2.    Prøve ut avansert konkurranseform, poengskala – noe en kan gjøre fra flere steder,
«oppsamling» av antall km, tid mm - konkurrere som grupper eller individuelt. App
basert?? QR renn…

Fred
Vinter 22/23

Fred Vinter 22/23

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

3.1. Iverksette nye arrangementskonsepter gjennom 
oppsøkende virksomhet og
kompetansehevende tiltak
3.2. Synliggjøre gjennom egne skirenn gode 
konkurranseformer som setter utøveren i sentrum

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

1.1 Gjennom oppsøkende virksomhet, generell
service og samarbeid med andre særidretter sikre at klubben 
kan tilby et helhetlig skitilbud
1.2 Arbeide for åpne tilbud for alle, og bistå med 
kostnadsbesparende løsninger knyttet til utstyr, reise og 
opphold

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

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

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