
«Prosjekt skiklubbutviklere»
Østfold skikrets 18. okt 21

BESKRIVELSE: 

For å bidra til at ski-Norge skal nå målet om «FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG –

EN NASJON BESTÅENDE AV SKILØPERE» skal det ansettes skiklubbutviklere i 

prosjektstillinger. 

Dette arbeidet bygger på Skiforbundets utviklingsmodell: 

https://www.skiforbundet.no/fagportal/skiforbundets-utviklingsmodell1/

Hovedoppgavene i stillingen er knyttet til kompetanseutvikling, skifaglig oppfølging av klubber, 

trenere,  ledere, og etablering av basisanlegg. Arbeidet skal gjøres overordnet og gjelder 

basisferdigheter på tvers av alle grener under Norges skiforbund, og vil i hovedsak være rettet 

mot barn og unge utøvere. 

https://www.skiforbundet.no/fagportal/skiforbundets-utviklingsmodell1/


Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)



Strategiplan og ansvarsområder

Skiforbundet sin strategiplan har 3 hovedfokusområder
✓ Aktivitetsutvikling

✓ Arrangementsutvikling

✓ Anleggsutvikling

Skiklubbutviklerens ansvarsområder:
• FØLGE OPP TILTAK I KRETSEN SIN HANDLINGSPLAN I TETT SAMARBEID MED 

ADMINISTRASJONEN 

• BISTÅ KLUBBENE I BREDDE OG REKRUTTERINGSPROSJEKTER

• BISTÅ KLUBBENE MED KOMPETANSEHEVINGSTILTAK

• BISTÅ KLUBBENE MED UTVIKLING AV NYE OG EKSISTERENDE REKRUTTERINGSANLEGG

• PROSJEKTELEDER - DEFINERE OG FØLGE OPP PROSJEKTER INNEN BREDDE, REKRUTTERING 
OG UTVIKLING I KRETSEN



Strategiplan NSF - klubbene

Skiklubben skal: 

1. Aktivitetsutvikling 

• 1.1. Tilby et koordinert og allsidig skitilbud uavhengig av alder, 

utviklingsnivå og funksjonsevne 

• 1.2. Legge til rette slik at alle barn og unge får mulighet til å delta 

uavhengig av familiens økonomi, kultur eller engasjement 

• 1.3. Tilrettelegge for inspirerende og god faglig skiaktivitet som er 

samlende og inkluderende 

2. Anleggsutvikling 

• 2.1. Bidra til å etablere varierte klubbanlegg for helårsbruk som gir mulighet 

for større variasjon i trenings- og konkurranseformer 

• 2.2. Bidra til å etablere snøsoner i nærmiljøanlegg for barns første møte 

med snø og ski 

• 2.3. Tilpasse anleggsutvikling til ambisjoner for arrangement og 

samarbeide med naboklubber for å etablere snøsikre anlegg 



Forts. Strategiplan NSF - klubbene

3. Arrangementsutvikling 

• 3.1. Tilby lokale skiarrangementer som utvikler allsidige skiferdigheter og 

gir mestring 

• 3.2. Ha konkurranseformer som er tilpasset utøvernes alder og 

ferdighetsnivå 

• 3.3. Sikre gode skiarrangement gjennom rekruttering og 

kompetanseutvikling av frivillige 



Prosessen til nå

aug-okt 21: Nedsatt prosjektgruppe utarbeidet innhold, struktur, finansiering og 
målsetninger for prosjektet

Sept 21: Kartleggingsundersøkelse sendt til kretsene og grenene – ønsker og 
behov – implementert i prosjektbeskrivelsen

nov-des 22: Forankrings prosess – skap enighet om formen på prosjektet, 
geografisk struktur, finansiering og innhold – positivt vedtak i alle 16 kretser

jan 22: Gjennomgang av siste «utkast» til struktur og finansiering – forankring i 
kretsledermøte.

Feb 22: begynt utlysning av stillinger 

Høst 2022: Skiklubbutvikler i 14 av 16 kretser



Alternativ – fordeling av ressurser basert på 

vedtak – 9 årsverk fordelt på 16 kretser

Kretser

100% stilling

100% stilling

100% stilling

50% stilling

100% stilling

100% stilling

100% stilling

50% stilling

50% stilling

50% stilling

50% stilling

50% stilling

Stillingsbrøk

Kretser som har ansatt:

➢ Sør-Trøndelag – Ingrid Narum

➢ Oppland/Hedmark/NSF – Marianne Myklebust (fadder)

➢ Oslo – Tove Andersen/Sebastian Aagnes

➢ Sogn og Fjordane  - Melanie Hetkamp (Startet 1. mai)

➢ Akershus/Østfold – Ingunn Fossmellem (Oppstart 1. september)

➢ Finnmark og Troms – Espen Rognli (Oppstart 1. august)

➢ Buskerud/Vestfold og Telemark – Einar Aabrekk (Oppstart 1. september)

➢ Nord-Trøndelag – Vilde Austad (Oppstart 1. august)

➢ Nordland – Stine Wike (Oppstart 15. august)

Gjenstående kretser:

➢ Hordaland (intervjuer ferdig, ansettelse i løpet av juni)

➢ Agder og Rogaland (I dialog)

➢ Møre og Romsdal (I prosess)



Marianne Myklebust 

– Oppland, Hedmark og NSF (Fadder)

➢ 54 år – fra Brummundal

➢ Oppstart: sommer 2021 
(Oppland)

➢ Skibakgrunn: Langrenn

➢ Relevant utdannelse:

➢ Idrettsfag, Høgskole

➢ Relevant erfaring:

➢ Fagkonsulent NSF

➢ Kursholder Langrenn



Ingrid Narum 

– Sør Trøndelag skikrets

➢ 41 år – fra Sogndal

➢ Oppstart: 1. juni 2021

➢ Skibakgrunn: Langrenn

➢ Relevant utdannelse:

➢ Idrettsfag, Høgskole

➢ Relevant erfaring:

➢ Administrasjonssjef Sogn og 
Fjordane skikrins

➢ Kursholder Langrenn

➢ Sogn og Fjordane 
idrettskrets



Sebastian Aagnes

– Oslo skikrets

➢ 27 år – fra Kolsås

➢ Oppstart: november 2021 (vikariat)

➢ Skibakgrunn: Langrenn

➢ Relevant utdannelse:

➢ Bachelor Idrettsbiologi, Norges 
Idrettshøgskole

➢ Klubbveilederutdanning, NIF

➢ Morgendagens skiledere, Norges 
Skiforbund. 3-årig mentorprogram

➢ Relevant erfaring:

➢ Trenerutvikler for Skiforbundet. Holder 
treningslederkurs (2017–), trener 1-kurs 
og trener 2- kurs (2018–) og 
grasrottrenerkurs

➢ Skiinstruktør i Skiforeningen

➢ Hovedtrener på sommerskiskolen på 
Folgefonna

➢ Trener på dagsamlinger for 
utviklingshemmede, Oslo skikrets

➢ Hjelpetrener/støtteapparat under 
juniorlandslagssamling



Melanie Hetkamp 

– Sogn og Fjordane skikrins

➢ 39 år – fra Tyskland

➢ Oppstart: 1. mai 2022

➢ Skibakgrunn: Alpint

➢ Relevant utdanning:

➢ Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) innen idrett 

og samfunnsfag

➢ Delfag i Ledelse og Organisasjonsutvikling

➢ Lærerutdanning for gymnas

➢ Relevant erfaring:

➢ Daglig leder: Uteplassen Sogndal, Breogfjell AS

➢ Prosjektleder: Bratt Moro AS, FJORDSKI, Bergen 

Base Camp

➢ Verv:

➢ Styreleder Alpingruppa Sogndal Idrettslag

➢ Styremedlem Alpinkomiteen

➢ Trener Alpint Sogndal Idrettslag

➢ Medlem i Skredgruppa (Røde Kors Luster)

➢ Styremedlem Sogndal Fjell og Fjord-Sportssenter

➢ Styremedlem (presseansvarlig) DNT fjellsport



Espen Rognlien 

– Finnmark og Troms

➢ 46 år – fra Kvaløya Troms

➢ Oppstart: 1. august 2022 (starter så smått før 
sommeren)

➢ Skibakgrunn: Langrenn, hopp, telemark, 
alpint, randonee

➢ Relevant utdannelse:

➢ Almennlærer utdanning

➢ Utdanningsledelse

➢ Relevant erfaring:

➢ Rektor, studieinspektør, lærer

➢ Prosjekter: «Sammen redder vi liv», 
Kunnskapsløftet «fra ord til handling», 
«Young mentors»

➢ Instruktør: grasrottrener og trener 1 
langrenn - NSF

➢ Veiledningskompetanse

➢ Verv:

➢ Klubbtrener på ulike nivåer – langrenn 
++

➢ Ulike roller i Kvaløysletta skilag



Einar Aabrekk 

– Buskerud og Vestfold/Telemark

➢ 56 år – fra Sandefjord

➢ Oppstart: 1. september 2022 (starter så smått før 

sommeren)

➢ Skibakgrunn: Langrenn, hopp, telemark, +++

➢ Relevant utdannelse:

➢ Politihøgskolen

➢ Idrett grunnfag og mellomfag

➢ Befalskolen

➢ Relevant erfaring:

➢ Instruktør Politihøgskolen – kommunikasjon og 

konflikthåndtering

➢ Kursholder trener 1 og 2 langrenn

➢ Sportslig leder i Runar IL

➢ Trener i Runar IL

➢ Verv:

➢ Klubbtrener på ulike nivåer – langrenn ++

➢ Ulike roller i Runar IL

➢ Sitter i Langrennskomiteen i Vestfold og Telemark 

skikrets

➢ Kursholder



Vilde Austad 

– Nord-Trøndelag skikrets

➢ 22 år – fra Røra

➢ Oppstart: 1. august 2022 

➢ Skibakgrunn: Langrenn

➢ Relevant utdannelse:

➢ Studerer Lektor kroppsøving 
og idrettsfag ved NTNU

➢ Steinkjer videregående 
skole idrettsfag (toppidrett 
langrenn)

➢ Verv:

➢ Sitter i Langrennskomiteen i 
Nord-Trøndelag skikrets

➢ Medlem «ung i sporet», 
underutvalg til 
Langrennskomiteen sentralt

➢ Ungdomsrepresentant i 
arbeidsgruppen som jobber 
med prosjektet «skileik i 
Trøndelag»



Stine Wike – Nordland skikrets

➢ 37 år – fra Bodø

➢ Oppstart: 15. august 2022

➢ Skibakgrunn: Langrenn

➢ Relevant utdannelse:

➢ Norges Idrettshøgskole (NIH):

➢ Praktisk pedagogisk utdanning (60 stp.)

➢ Bachelor i Fysisk Aktivitet og Helse (180 stp.)

➢ Nord Universitet (UIN):

➢ Friluftsliv årsenhet (60 stp. samlingsbasert studie) 

➢ Relevant erfaring:

➢ Nordland idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv

➢ Prosjektleder, konseptutvikler og kursholder Tur og 

treningskompis i Nordland fylke.

➢ Leder for div. folkehelseprosjekter innen fysisk aktivitet 

og friluftsliv, friluftsliv for innvandrere osv

➢ Sitski trenerkurs 1, Norges Skiforbund

➢ Verv:

➢ Styreleder og instruktør i Bodø Klatreklubb

➢ Styremedlem i Fjellgruppa, Oslostudentenes 

Idrettsforening.



Ingunn Fossmellem

– Akershus og Østfold skikretser

➢ 42 år – fra Skarnes

➢ Oppstart: 1. september 2022 

➢ Skibakgrunn: Langrenn

➢ Relevant utdannelse:

➢ Norges Idrettshøgskole, Oslo, Mastergrad i 
idrettsvitenskap

➢ Norges Idrettshøgskole, Oslo, Fysisk aktivitet og 
funksjonshemming

➢ Relevant erfaring:

➢ Rådgiver «Frivillighet, folkehelse og fysisk 
aktivitet» i Kongsvingerregionen

➢ Deltidsengasjement, langrenn, Norges 
Skiforbund

➢ Kurslærer grasrottrener, treningslederkurs, 
Trener 1 kurs, Trener 2 kurs

➢ Sensor på års-oppgaven trener 3 kurs langrenn

➢ Revidering av NSF utviklingstrappa – teknikkdel

➢ Ridderuka 2022 – gjennomføring av 
aktivitetsøkter, langrenn

➢ Skiskole lærer; alpint og snowboard, Sjusjøen 
Skisenter, Ringsaker

➢ Hjelpeinstruktør, Beitostølen Helsesportsenter

➢ Diverse trener og kurserfaring



Fokusområder
Skiklubbutvikler – koordinator/veileder/rådgiver

Utdanning:

•Kompetanseheving gjennom trener- og utdanningskurs mm

Klubbutvikling:

•Klubb-besøk 

•Oppfølging og dialog med klubber

•Arrangere klubbkvelder med ulike temaer (Samarbeid mellom klubber?) 

Rekruttering:

•Synliggjøre tiltak på sosiale medier tilknyttet NSF

•Veiledning og kompetanseoverføring av «suksesshistorier»

Anlegg:

•Etablering av rekrutteringsanlegg

•Oppføling av anleggsplaner klubber – forankring og kontakt med 
kommuner og idrettsråd

•Være en pådriver for gode barmarks fasiliteter

Aktivitet:

•Skape rammer for sosiale og morsomme samlinger i regi av krets, gjerne 
på tvers av grener.

•Tips og råd til engasjerende barmarks aktiviteter 

Nettverksbygging:

•Oppfølging kompetansepersoner

•Kontakt/ressurspersoner i klubber

•Koble seg på grenene sine allerede eksisterende nettverk i skinorge

•Koble seg på ressurspersoner innen anlegg som finnes rundt i skinorge. 
(Marit)



Overordnede målsetninger

Aktivitet:

• Økt lokal aktivitet i krets og klubb

• Økt medlemstall – stoppe nedgangen 2022, 5% i 2023 og 5% i 2024

• Flere deltakere i renn – 10% økning i løpet av prosjektperioden

Arrangement:

• Flere lavterskel arrangementer – lokalt

• Flere arrangementer på tvers av klubb/gren?

Utdanning:

• Flere kurs/utdanningstiltak – 5% økning i kursdeltakere i 2022

• «Grasrot» kurs på tvers av grener (lavterskel)

Anlegg – 30 nye anlegg i løpet av prosjektperioden

• Flere rekrutteringsanlegg (Nærmiljøanlegg)

• Flere basisanlegg

• Flersportsanlegg

• Videreutvikle eksisterende anlegg (skileik, skicross etc)



Styringsgruppe - skiklubbutviklerprosjektet

Mandat:

Styringsgruppen skal være et beslutningsorientert organ, og er sammen med prosjektleder ansvarlig for 

prosjektets fremdrift og suksess. Styringsgruppen skal gi rettledning til prosjektet og støtte prosjektleder i 

sitt arbeid. 

o Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen

o Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet

o Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse

o Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter

o Følge opp fremdrift, behandle avvik og tiltak for å lukke disse

o Ledelsestøtte for prosjektleder

o Godkjenne sluttleveranse og evaluering

Dag til dag styring av prosjektet skjer i dialog mellom styringsgruppens leder og prosjektleder.

Styringgruppen:

✓ Sigrid Snuggerud (Skistyret)

✓ Håkon Brenden (Skistyret, hopp)

✓ Arfinn Paus (kretsleder Nordland)

✓ Ellie Lein (Adm.sjef, Oppland)

✓ Bernt Rusten (Adm.sjef, Hordaland)

✓ Sven Håkon Kulbeck (Rådgiver krets/klubb)



Spørsmål? ☺


