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Innledning 

• Bakgrunn: Ble selv skiløper uten snøtilgang i barneårene, 

• Langrennssporten strever internasjonalt med tilveksten. 

- Skisporten strever i hard konkurranse med mer tilgjengelige 
lavkostnadsidretter. 

- Har vi havnet i en unødvendig situasjon? Når vi ikke kan stole på rike 
snøvintre, må rekrutteringsarbeidet være attraktivt i rulleskisesongen. 

• Problemstilling: Er det viktigst med toppidrettsresultater i morgen, 
eller en internasjonal bredde om 10 år? 



Globalt:

• Selv i «skinasjoner» bor majoriteten uten umiddelbar tilgang til snø

• Å trene barmark i 11 måneder, for å ha 2 til 4 ukers tilgang til 
snø/kunstsnø er lite attraktivt. 

- Det er kun de ivrigste foreldrene som kjører land og strand rundt i  
jakten på snø



Hva kan gjøres?

• Norge gjør svært mye bra for internasjonal skisport gjennom f.eks
åpen juniorsamling, engasjement i Kina ++ 

• De største skiforbundene bør bli enige om å støtte opp! 

• Vi bør også være med å ta eierskap i utviklingen av internasjonale 
arrangementer utenfor Norge.  

• Fordeler for de små nasjonene: Utøverne konkurrerer på like vilkår. 

• Verdenscup i Beijing 2019, VM Latvia 2019. Her må/bør Norge på 
banen. 



Hvorfor skal vi ha en verdenscup på rulleski?

- Se på betydelsen av Blink, Sommarlandsprinten, Alliansloppet ++

• Et godt rulleskirenn har alt! Det er spektakulært og lar publikum 
komme tett på utøverne. 



Hvordan optimalisere effekten av 
verdenscupen på rulleski? 
• Mange lidenskapelige skiløpere med kjærlighet til sporten. Jeg tror 

mange er villige til å gi det lille ekstra..

• Et gjennomarbeidet rekrutteringsprogram rettet mot skoler og lokale 
klubber der hvor arrangementet finner sted. 

• Med god og riktig planlegging kan både nasjonale og utenlandske 
løpere stille opp i forkant eller etterkant av et arrangement. 

• Kostnad: reise, kost og losji



Nasjoner uten snø

• I nasjoner hvor snøen har blitt en luksusvare burde 
rekrutteringsarbeidet rettes mot rulleski. 

• Enormt mye mer igjen pr anvendt krone. 

• Vi må bort i fra at rulleski blir ansett som en konkurrerende 
virksomhet, men som en unik mulighet, og kjær bestevenn.

• Potensialet er mye større enn snøtilgangen, og vil inkludere flere 
økonomier og flere utøvertyper. 

• Mitt mål: Rulleski er ski, og ski er rulleski. 

• Brasil, Kina, Thailand, Danmark, Skåne +++ 

• Skipolitisk villighet er avgjørende. Spill på lag, spill på fremtiden. 



Utnyttelse av mulighetene
• Eksempel på viktigheten av en involvert landslagsledelse: 

• Det svenske skiforbundet gjør veldig mye bra i tilrettelegging av 
aktivitet i rulleskisesongen, men utnyttelsen av SM på rulleski er 
kritisk dårlig. 

• 1 A-lagsløper til start i et direktesendt SVT-arrangement i et folkerikt 
Skåne. 



Oppsummering 

• Bør utarbeides én strategi som presenteres for samtlige forbund med et tydelig 
budskap om viktigheten om et engasjement rundt en internasjonal rulleskicup

• Forbund bør legge føringer ovenfor sine landslag om deltagelse nasjonalt og 
internasjonalt. For løperne kan dette anses som én dugnad for å sikre fremtidig 
rekruttering. 

• Ski er rulleski, og rulleski er ski



Utfordringer

• Alle lag tenker resultater i kommende mesterskap. Mange trenere 
tenker naturlig nok egoistisk i planleggingen og i prioriteringen. Det 
gagner ikke nødvendigvis vår sport i det lange løp.

• Hvem skal utarbeide én strategisk plan, og «markedsføre» den inn 
mot de ulike nasjoners forbund?

• Ved å fokusere på ulikhetene mellom ski og rulleski, og ulikhetene 
blant «spesialistene» på snø og asfalt oppsøker vi kladdeføre, og 
forringer mulighetene som ligger servert. 



Misforståelser (slik jeg ser det)

• Hjuldebatten: Det har vist seg gang på gang at det ikke er hjulene som 
avgjør deltagerantallet. 

• Stjerner: Langrennssporten har svært få stjerner utenfor 
kjernefamilien. Vi er ikke avhengig av at de 20 beste skiløperne i 
verden deltar på alt. Selvsagt en stor fordel om et par OL-medaljører 
kommer til start for forutsigbarhet i markedsføringen. Det viktigste er 
å få med noen topper, og en større internasjonal bredde.  



Kina

• Arbeidet som gjøres i Kina er imponerende og fritt for fordommer

• I storstilt skala er breddeprogrammet å få barn på rulleski. Gjerne gjennom skoler. 

• Vinterklima: 

Nord: Sprengkulde og tørt om vinteren

Sør: Varmt og fuktig

Fokuserer på likheten mellom ski og rulleski, og fordelene med nettopp det. 


