Oppsummering av spørsmål til kretser
Oslo 20.10.2018

Mange, gode og glade skiløpere

Beskriv hva som er de største utfordringene for klubbene i
deres krets med tanke på rammevilkårene?
- Er det forskjeller på små og store klubber?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplæring og utdanning
Ledere /tillitsvalgte (stor slitasje på få personer)
Utøvere (konkurranse om de samme utøverne)
Anlegg (Bergen)
Arrangement (skaffe folk og snøproduksjon)
Økonomiske rammevilkår
Trenere
Engasjere foreldre på en riktig måte
Motivere utøvere til å satse på høyt nivå

Ser klubbene i deres krets noen utfordring med satsning på
toppidrett kontra breddeidrett?
-Hvilke tiltak gjøres eventuelt for å begrense utfordringene?
•
•
•
•
•

Bredde og topp henger sammen
Toppidrett er dyrt å finansiere (tar økonomi fra bredde)
Toppidrettsfokus har medført svekket rekruttering
Toppidrettsfokus medfører utstyrshysteri og forventningspress
For tidlig spissing i klubber med ambisiøse foreldretrenere

•
•

Ikke noe problem
Enkelte klubber bør satse på bredde mens andre naboklubber tar seg
av toppidrett

Har mange klubber i din krets betalte trenere?
- Og evt hvilke fordeler og utfordringer ser klubbene ved dette?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betalte trenere gir utfordring på kostnadsnivået
Fordel med betalte trenere kan være større kvalitet på treningene, og
kan gjøre det lettere å få på plass trenere.
Frivillighet er avtagende
Veldig ulikt praksis mellom klubbene.
Flest betalte trenere i Oslo
En del kretser har ingen betalte trenere.
Flest klubber som har betalte trenere på junior og senior.
Betaling/godtgjørelse for trenere veksler mellom 5 – 15 % av hel
stilling
Noen kretser har betalte trenere på sonesamlinger og kretslag.
I område rundt Oslo er det en utfordring med at lønn diskuteres på
trenerkurs (drar med seg en forventning til andre klubber og kretser)

Hvordan ser klubbene i din krets på Skigymnas?
- Er det forskjell på små og store klubber?
•
•
•
•
•

Skigymnas gir et godt sportslig tilbud som ikke klubbene klarer å gi.
Skigymnas er avgjørende for videre satsning i enkelte kretser
Utelukkende positivt
Viktig for jentesatsningen at det finnes tilbud gjennom skigymnas.
Skigymnas er kompetansesentrum

•

Ulemper er at skigymnas kan tappe små klubber for de beste
utøverne.
Noen utøver kommer ikke inn på Skigymnas og gir opp

•
•

Viktig at skigymnasene spiller på lag med klubbene for å beholde
relasjonene til utøverne i klubb.

•

Ikke mange klubber som er mot skigymnas, men noen ser utfordringer
med skigymnas og er skeptiske.

Gjennomfører kretsen tiltak for å skape rekruttering og
hindre frafall i klubbene?
- Eventuelt hvilke tiltak?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kretsen gjennomfører samlinger og spissede samlinger
Dialog med klubbene via møter (sonemøter og fagmøter)
Sone og kretssamlinger
Jentesamlinger
Trenerkurs
Trenerforum
Byttehelg
Enkelte klubber med treninger for mosjonister
Egen klasse i kretsrenn med O-løp
Stikk ut - ski

•

Rekruttering er klubbenes anliggende derfor ikke fokus i krets.

Gjennomfører kretsen noen form for oppsøkende virksomhet
mot klubbene?
- Hvilke?
•
•
•
•

Sonemøter og klubbmøter
Fast opplegg på klubbesøk etter intensjonen fra SUM
Regionale SUM møter
Kretsens styre har besøkt ulike arrangementer

•

Ikke kommet så langt enda

Hvilke tanker har kretsen i forhold til hvordan
utdanningsmodellen vår fungerer?

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Det er behov for flere kurs, men vanskelig å få deltagere på kurs når
kursene blir satt opp.
Utfordrende å få foreldre til å ta utdanning.
For omfattende trenerkurs i den nye trenerløypa.
Trenerløypa er bra men treffer ikke klubb og grasrota.
Klubber ønsker seg kortere temasamlinger eller fagdager.
Fungerer Ok
Gjennomføre flere kurs gjennom e-læring
Jobber for å få flere lokale kurslærere
Trenerløypa er ryddig og systematisk.
Avstander og kostnader er utfordring i nord.

Har kretsen noen tanker om hvordan det bør jobbes med å få
flere gode nærmiljøanlegg og bedre anlegg i kretsen?
•
•
•
•
•
•

•

•

Utarbeide ny anleggsplan i krets
Kommunisere til klubbene om hvordan anlegg kan realiseres.
Kurs i bygging og preparering av basisanlegg.
Er en positiv trend med flere rulleskianlegg
Stimulere klubber til å bygge nærmiljøanlegg nær skoler og
barnehager
Kretsen bør ha tilgang til konsulenter som kan bidra ut i klubb, Anlegg
er viktig og små bidrag inn mot klubb kan generere mye motivasjon til
å bygge og drifte nærmiljøanlegg.
Utvikle og distribuere en brukerveiledning på hvordan man søkerom,
finansierer og etablerer små enkle nærmiljøanlegg.

Må jobbe for å få flere alternative konkurranseformer i disse
anleggene.

Hva mener LK i kretsen om nåværende modell med 5
offisielle skigymnas?
Fordeler, ulemper, alternativer?
•
•
•
•

Mange kretser er positiv til skigymnas, da de som kommer fra små
miljøer har stor nytte av å trene sammen.
Skigymnasene har obligatorisk trenerutdannelse som på sikt gir flere
trenere tilbake til kretsen
Elevene lærer å hjelpe hverandre
Skigymnas fungerer bra for de som klarer å flytte som 15 åringer.
Alternative VGS tilbud er bra for de som ikke vil flytte

•

Vi ønsker å beholde løperne i kretsen når de går vgs.

•
•

Ulempe at frontfigurene og de beste utøverne forlater klubben.
Kostnadskrevende

•

Bør vurdere å utvide med flere Skigymnas

Tar kretsen noen aktiv rolle i å samordne aktiviteter mellom
klubbene i kretsen?
- Beskriv eventuelt hva?
•
•
•
•
•

Bidrar til miljøsamlinger
Felles kretsopplegg på hovedlandsrenn og Junior cup/ Junior NM
Kretsen er delt inn i soner og kretsen er behjelpelig med å finansiere
sonesamlinger for aldersgruppen 11 – 16 år
Kretsteam som styres av LK i kretsen
E-post informasjon fra krets til klubb.

Hva mener LK i krets om klubb samarbeid /team (Ikke team
Veidekke team) ?
- Hva er fordelene og eventuelt utfordringene ved team?
- og hvem skal styre teamene?
•
•
•
•
•
•

Kretsen har eget juniorteam (Team Finnmark)
Team Nordland et juniorteam i kretsen
Team Innherred ( samarbeidsprosjekt mellom krets, Steinkjer VGS og
tre klubber.
Team Obos
Team Craft
Kretsen støtter opp om samarbeidsteam mellom klubber.
Private team kan være en utfordring,

•
Private team kan være utfordrende med tanke på utvanning av
klubbsystemet, og derigjennom rekruttering.
•

Teamene bør styres av de klubbene som samarbeider om team

Hvilket tilbud har kretsen til juniorløpere, og seniorløpere
som faller utenfor Team Veidekke-lag?
•
•
•
•
•
•

Junior – åpne kretssamlinger
Senior – seniorkretslag med åpent opplegg på renn
Team SNN er Team for de nest beste seniorene fra de nordlige
fylkene - 5 dager samling pr mnd fra juni til nov
Team Finnmark er et juniorteam
Kretsen i Troms administrere 5 åpne kretssamlinger
Kretsen ønsker at klubb og kretslag skal være bærebjelken i
utviklingen.

Hva tenker kretsen om Team Veidekke lagene? Hvilke
positive effekter ser dere, og hvilke utfordringer møter vi
med Team Veidekke lagene?
•
•
•
•
•

Ser bare positivt på Team Veidekke
Viktig med nærsamlinger der kretsene får mye igjen
En viktig inspirasjon for yngre løpere
Utfordrende å skaffe penger
Kunne være en mulighet å styrke Veidekkelagene ved å sløyfe
rekruttlandslaget.

Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved juniorlandslaget?
- Har dere tanker om en bedre modell?
•
•
•
•
•
•

Fordeler: en gulrot å strekke seg etter i junioralder.
Ulemper: større reisebelastning
Ingen spesielle utfordringer med juniorlandslag
Mye læring for de som kommer på laget, lettere å satse ved siden av
skole.
Lite negativt
Bra tiltak så lenge det er mulig i finansiere dette
Arrangere flere breddesamlinger sammen med juniorlandslaget.

•
•

Ulemper: større reisebelastning
Det har vært ønske om at noen av de beste juniorløperne heller går
inn på Team Veidekke lag.

•
•
•

Skeptisk til juniorlandslag, men ingen forlag på alternative modeller
Organisere juniorlandslag som Team Veidekke (5 regioner)
Fordele pengene på alle kretser

Hvilke tanker har dere om profesjonelle kommersielle team
(flere nasjoner på samme lag)?
- Hvilke fordeler og utfordringer ser dere ved slike team?
•

Ser ikke noen slike team i nord eller vest

•

En utfordring at de løpene med størst markedsverdi forsvinner fra
kretslag/rekruttlag og elitelag

•

Dersom det fører til større interesse for langrenn er det bra, men
dersom det fører til at «the winner takes it all» må dette motarbeides.

•

Helt OK men viktig med formelle eierstrukturer knyttet til org.ledd

Hvilke kriterier mener kretsen bør ligge til grunn for uttak på
et rekruttlandslag ?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Det viktige er at kriteriene er forutsigbare og basert på et langt nok
tidsrom
Rekruttlandslaget burde hatt fokus på unge løpere
Potensiale til utvikling og indre motivasjon
Spørs om rekrutt er et lag som bør være med videre, vanskelig og litt
tilfeldig med uttak. Mange er like gode, hvilket lag skal de gå på –
veidekke eller rekrutt?
Forutsett dagens opplegg burde alder vært en del av ideen bak rekrutt
Unge lovende utøvere på vei opp.
Primært resultater, dernest utøvernes utvikling over tid,
utviklingspotensialer.
Alder bør tillegges mindre vekt enn i dag.
Oppnås ikke resultater så bør man ut av laget.
Det bør ikke være mulig å rykke med fra elite til rekrutt,
Morgendagens helter – ikke gårdagens helter.

Hvilke kriterier mener kretsen bør ligge til grunn for uttak til
elitelandslag?
•
•
•
•
•

Resultater slik det er nå. I tillegg holdninger , noe som til syvende og
sist gjelder alle lag tilknyttet NSF
Potensiale til utvikling og indre motivasjon
Dyktige nok løpere som fortjener en plass basert på resultater over
tid, dyktige trenere og ledere som ser helheten og tenker langsiktig.
Vi bør unngå at enkeltutøvere ser seg større enn laget
Vet lite om dette

Hvilke kriterier mener kretsen bør ligge som grunnlag for
uttak til WC renn og mesterskap?

•
•
•
•
•
•
•

Resultater
Alle bør kvalifisere seg for deltagelse
Kanskje en liten mulighet for løpere utenfor landslag om de presterer
bra i sesongåpningen på Beito.
Samme som forrige sesong (sesonginformasjoner)
Alltid ha inn kvoter som vi har i mesterskap også for kvinner.
Hvis der settes tydelige kriterier, bør de følges.
Vet lite om dette

Hvilke forventninger har LK i kretsen til LK sentralt?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dialog og åpenhet
Gi krtsene informasjon om saker slik at riktig informasjon gis videre til
klubbene i kretsen
Mer synlig LK som besøker kretsene og klubbene
Samarbeidspartner som er tilgjengelig for kretsene
En klar og tydelig ledelse er viktig i langrennsnorge med svært mange
sterke personligheter. (tidlig avklaringer)
Viktig at ikke bare eliteidretten får sterk fokus, men hele kjeden med
langrenn
Legge til rette for rekrutteringsturne ( kunnskapsturneen)
Legg til rette for åpne landslagssamlinger i distriktene.
Fokus på å redusere kostnader i barneidretten.
Vurdere alternative måter å arrangere skirenn på (nivå ikke alder)
Modernisere langrenn i takt med utiden, slik at vi ikke blir akterutseilt i
forhold til andre idretter.
Dagens modell fungerer ok

Er det temaer som kretsen mener bør belyses?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kostnadsomfanget i norsk idrett
Hvordan brukes tilgjengelige midler og på hvilket nivå brukes de
økonomiske resursene.
Utstyrspress
Rekruttering av trenere og nye utøvere
Hvordan bevare langrenn i små klubber
Retningslinjer /veiledning vedrørende etablering av Team
Utfordringene som ligger i større geografiske områder.
Større sentralt fokus på etablering av sonemodeller, slik at regionale
ledd/kretser i neste omgang er godt forberedt til å møte fremtidas
langrenn.
Økonomi og usikkerheten i kretsene struktur og forutsetninger
Jobbe sentralt for samarbeid mellom idretter for å unngå tidlig
spesialisering
Mye blir bestemt på lukkede rom før det kommer opp til demokratiske
fora (Skipresident og kretsledere)
TD politikk – nærmeste krets under NM, NM jr og NC

Annet?

•

Vårmøter / høstmøter kan ha litt uklar saksgang: Når er det
beslutnings-saker og hvem beslutter? Når er det kun informasjons
saker? Savner også tydeligere referater fra disse møtene, som
sendes ut. Eller legges ut med lenke på epost.

•

Kretsens funksjon: Hva er formålet og hensikten med kretsens arbeid
fremover sett i lys av fremtidig organisasjonsendring. Vår krets har
stram økonomi, vi er frivillige, som også er aktive lokalt eller på andre
måter. Hva forventer NSF og LK i NSF av en krets og LK i en krets
innen langrenn? Hadde vært spennende å høre.

• Må sjekke om det stemmer at utøvere som er
på skigymnas har større frafall enn utøvere
som bor hjemme.

