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Agenda

Introduksjon til strategiarbeidet

Metodikk

Mål og tiltak

Gruppearbeid

1 2 3 4

1

2

3

4



Verdigrunnlag og hovedutfordringer

3• https://www.skiforbundet.no/globalassets/02-felles---medier/02-dokumentarkiv-moter/01-
skitinget/2016/skipolitisk-dokument-2016-2020.pdf

1 2 3 4



Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)
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1 2 3 4



Hovedmål
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1 2 3 4



Verdibasert kommunikasjon
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ÆRLIG
Åpen og tydelig kommunikasjon, interne forhold diskuteres internt. 

Vi er lojale til beslutninger. Vi snakker med, ikke om.

INKLUDERENDE
Åpen, inviterende, positiv og tilgjengelig

FOLKELIG
Raus, imøtekommende, tilstede og gode sammen

OFFENSIV
Entusiastisk, proaktiv og målrettet

VERDIER NSF Langrenn

#godesammen

1 2 3 4



Metodikk for utvelgelse av hovedmål
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1 2 3 4

Hovedmål Hovedmål 

Hovedmål Hovedmål 



Landslagsmodellen, økonomisk modell, kommunikasjon 
og medlemsmasse ble identifisert som fire hovedmål for perioden
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Se på muligheter og 
utfordringer ved 

dagens 
Landslagsmodell

Se på muligheter 
og utfordringer ved 

den økonomiske 
modellen NSFL er 

tuftet på

Skiforbundets 
merkevare og 

omdømme skal 
styrkes gjennom 

åpen og ærlig 
kommunikasjon, og 
være preget av tillit 

og sunne verdier

Skiforbundets 
medlemsmasse skal 

øke gjennom økt 
rekruttering og 

tiltak for å beholde 
flere i skiidretten

MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4

ØKONOMISK MODELLLANDSLAGSMODELLEN KOMMUNIKASJON MEDLEMSMASSE

1 2 3 4



Landslagsmodellen
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Tiltak Landslagsmodellen

L1 Nedsette et utvalg som skal se på fremtidens 
landslagsmodell (utøvers markedsrettigheter, utøveravtaler 
etc) - kommersiell del.
Arbeid dokumenteres.

L2 Se på fremtidens landslagsmodell –
fra klubb til elite – organisasjonsutvikling
NSFs lag skal være det beste alternativet – hvordan kan vi 
sikre dette.
Arbeid dokumenteres. 

1 2 3 4



Økonomisk modell
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Tiltak Økonomisk modell

Ø1 Se på om det finnes andre mulige inntektsstrømmer og nye 
konseptmuligheter (for eksempel digitalisering). 
Arbeid dokumenteres. 

Ø2 Sørge for gode rutiner for økonomistyring internt i langrenn. 
Arbeid dokumenteres.

1 2 3 4



Kommunikasjon 
(Felles for hele NSF) 
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Tiltak Kommunikasjon

K1 Utvikle kommunikasjonsrutinene internt. Arbeid 
dokumenteres.

K2 Utvikle kommunikasjonsrutinene eksternt. Arbeid 
dokumenteres.

K3 Utvikle og forankre helhetlig kommunikasjons- og 
beredskapsplan for breddeidrett og toppidrett. Enkle 
planer for hele NSF (alle grener).

K4 Fortsette å bygge merkevaren – hvem vil vi være?
Arbeid dokumenteres.

1 2 3 4



Medlemsmasse
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Tiltak Medlemsmasse

M1 Se på andre typer arrangement – hvordan tiltrekke oss 
flere (være mer inkluderende) på skiarrangement – både 
deltagere og tilskuere? 
Min ett tiltak dokumenteres. 

M2 Se på kostnadsreduserende tiltak for barn, unge og 
juniorer – minimum ett tiltak innenfor hvert aldersområde 
dokumenteres. 

M3 Ung i Sporet – beholde flere i idretten som trenere, ledere, 
smørere og bidragsytere. Utarbeide en treårsplan. Min ett 
tiltak hver sesong. 

1 2 3 4



Gruppearbeid med mål om å komme opp med minimum 
ett forslag til handling under alle tiltak 
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1 2 3 4

Forslag til konkret handling 

Forslag til konkret handling 



Gruppearbeid med mål om å komme opp med minimum 
ett forslag til handling under alle tiltak

1 2 3 4



Innlevering av arbeidet 

1 2 3 4

Send arbeidet til til 
karimsylten@gmail.com


