
Diskusjonspunkter – agenda 

Bakgrunn

Hvordan utvikler vi 
anlegg best mulig i et 
godt samspill mellom 
kretser og NSF sentralt?

Hva kan NSF sentralt 
bidra med?

Hva er deres(kretsenes) 
behov?

Hvordan oppretter vi best 
mulig dialog – og  fra prat 
til resultat!

Suksesshistorier og 
beste praksis.

Hvordan vil 
anleggsarbeidet påvirkes 
av Skiklubbutviklerne 
som er under etablering.

Koordindering av 
anleggsplaner og 
handlingsplaner



Hva driver anleggsrådgiveren egentlig med ? 

Veiledning Pådriverfunksjon

• Rådgiver for etablering av gode prosesser/
prosjektorganisering

• Rådgiver finansieringsplan
• Rådgiving dialog med offentlige 

myndigheter
• Rådgiving teknisk utforming

• Bidra til riktige anlegg med god geografisk 
fordeling

• Herunder bistå kretser og klubber i å realisere 
anleggsplanen

• Bistå i dialog med idrettsråd og offentlige 
myndigheter

• Støtteerklæringer 



Bakgrunn for endring av anleggsområdet

I rapport fra Hildrum-utvalget vedr. organisering av 
Norges Skiforbund fremlagt i juni 2020, ble det 

blant annet påpekt behov for å styrke 
rekrutteringsarbeidet i NSF, samt behov for 

samhandling mellom kretsleddet og grener. 
Som oppfølging til denne rapporten har 

kretsutvalget utarbeidet en rekke tiltak for å svare 
på utfordringer som rapporten avdekket. Sentralt i 
konklusjonen fra kretsutvalget er opprettelse av 

ulike fagteam.

Anleggsrådgiver er derfor bedt 
om å se på strukturen for 

anleggsarbeidet i organisasjonen, 
og legge frem et forslag på 

hvordan forbund og kretser best 
bør organisere dette fagområdet.

Endringsanalyse og mål for 
anleggsarbeidet skal legges til 

grunn for ny organisering, 
herunder opprettelse av 

anleggsteam.

Rapporten bygger på intern 
prosess i organisasjonen der 
adm.sjefer, anleggskontakter

i kretser, sportssjefer samt 
ansatte fra gren som følger 

opp anleggssaker er 
involvert.



Hva er behovet for anleggsrådgiving ?

I klubb og krets:

o Rådgivning knyttet til finansiering, 
søknader, offentlige midler , stiftelser mv.

o Anleggsfaglig kompetanse knyttet til 
utforming  av anlegg for alle grener og 
utbygging av skileik og basisanlegg

o Skape forutsigbare snøforhold
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Konklusjon ny anleggsorganisering
Fagteam anlegg



FAGTEAM  ANLEGG
KOMPETENSEHEVING REKRUTTERING TEKNISK/

UTFORMING
FINANSIERING/
MYNDIGHETSKRAV

Oppgaver - Utdanning av resurspersoner i 
kretser og klubber

- Utdanning av skiutviklere for 
arbeid med rekrutteringsanlegg

- Produksjon av 
veiledningsmateriell

- Gjennomføring av seminarer
- Anleggsweb

- K O M M U N I K A S J O N 
- B Æ R E K R A F T

- Utforme planer og 
konsept for etablering av 
rekrutteringsanlegg

- Bistå anlegg og klubber 
med etablering av 
rekrutteringsanlegg

Bistand til 
anleggsutforming 
gjeldende 
idrettsfunksjonelle krav 
innen design og teknisk 
infrastruktur

• Arbeide for 
rammefaktorer 
gjeldene finansiering 
av anlegg og 
arealtilgang

• Bistand tiltakshavere 
myndighetskrav

• Forvaltning av 
Nasjonalanlegg

Hvem • Anleggsrådgiver
• Utvalg av adm.sjefer krets
• Utvalg av anleggskontakter
• Kretskoordinator

Ekstra resurs

• Anleggsrådgiver
• Anleggsansvarlige 

grener
• Utvalg av adm.sjefer

krets
• Skiutviklere
• Utvalg av 

anleggskontakter

• Anleggsrådgiver
• Grenspesifikke 

eksterne rådgivere
• Spesialrådgivere

snø/lys
• Anleggsansvarlige 

grener

• Anleggsrådgiver
• Utvalg av adm.sjefer

krets

Ekstra resurs



• Sammensetning av team er blanding av ansatte, frivillige, kommende ansatte og ekstra resurser i 
team hvor dette er definert som behov.

Ekstra resurs i kompetanseteamet bør øremerkes rekrutteringsanlegg.

Ekstra resurs i finansieringsteam bør øremerkes opplæring i spillemidler og finansiering

Sammensetningen vil også ivareta samhandling mellom sentraladministrasjon, gren og krets 
innenfor anleggsfeltet. Det foreslås også at nye ressurser som skiutviklere og kretskoordinator får aktive 
roller i anleggsstrukturen.

Hvem skal bemanne fagteam anlegg ?



Da trenger man koordinering av planer!

Da trenger man møteplasser !

Da trenger man disiplin i forhold til planen!

Hvordan skape best mulig dialog – samspill krets/gren/anlegg?



Handlingsplaner

«Helhetlig»
• Detaljert oppgavebeskrivelse 

må utformes av teamet 
• MÅ gjenspeile handlingsplan for 

anleggskapittelet av «Skiglede 
for alle».

«Hånd i hånd»
• Kretsenes anleggsplaner
• Handlingsplan anlegg
• Handlingsplan grener



Hva er egentlig et rekrutteringsanlegg ? Rydding i begreper

Nærmiljøanlegg

• Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med 
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

Utover de formelle kategoriene opererer skiidretten med anlegg som er tilrettelagt for mer grenuavhengig aktivitet hvor målet er situasjonsstyrt læring eller 
«terreng som underviser». Her har det de siste tiårene oppstått nye typer som har mange likhetstrekk og som brukes noe tilfeldig, om hverandre, og blandes 
gjerne med grenspesifikke anlegg.

Skileik

• For målgruppen 4-10 år og inneholder småhopp, kuler, staup, orgeltramp og portløype. 

• Bygges primært i helling og i snø, men kan også bygges delvis i terreng.

Langrennscross

• Inneholder elementer fra skileik som er trukket ut i en rundløype og hvor det kan konkurreres på tid.  Som navnet tilsier mer grenspesifikt rettet mot 
langrenn, men mer større krav til tekniske og taktiske ferdigheter.

Basisanlegg

• En hybrid mellom skileik og langrennscross. Også benevnt som skileik v 2.0 og rettes mot en bredere målgruppe da trening i denne type anlegg også gir god 
nytteverdi for løpere på juniornivå. Kan innrettes både i alpinanlegg og i tilknytning til langrennstadion/løyper.

Skicross

• Grenspesifikt for freestylegrenen skicross. Dette er en nedfart med kuler/bølgefelt, hopp og doseringer. Et skicrossanlegg er heisbasert.



Suksesshistorier  ?

Samarbeid med 
Sparebank 1 Nord Norge 
om etablering av 10 nye 
skileik- og basisanlegg i 
Nord Norge

En strukturell tilnærming



Suksesshistorie !

https://fb.watch/8zS_G0Wh1c/

Anlegg basert på kraften fra en ildsjel

MÅN - TESSAND


