
«Prosjekt skiklubbutviklere»
Fagmøte langrenn 16. 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)



Fokusområder
Rolle 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 ulike 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)



Suksesskriterier – hvordan lykkes vi?

• God forankring hos gren, krets og klubb

• Kommunikasjon/Informasjon – synliggjøring av prosjektet

• Positivitet og frem snakking av prosjektet

• Attraktivt/gøy - Gjøre klubbene mer attraktive, slik at flere ønsker å være medlem av 

en skiklubb. Ski skal være gøy.

• Klubbutvikling - Bidra til økt kompetanse i klubbene – organisatorisk, ledelse, 

aktivitet, arrangement, anlegg, trener mm.

• Brobygger - En skiklubbutviklere vil være en brobygger mellom klubber, kretser og 

grener. 

• Prosjektbasert - basert på erfaringer fra Oppland. Klar og definert retning til 

prosjektet og hva det skal inneholde.

• Ressurspersoner – «pool» med ressurspersoner fra gren/sentralt/krets/klubb etc.

• Ressurs pott - ca. 500.000,- - 1.000.000,- kr (pott til ekstrakostnader i forbindelse 

med reiser, eksterne/interne ressurser mm)

• Møteplasser – felles møteplasser for erfaringsutveksling på tvers av 

skiklubbutviklerne

• Oppfølging/evaluering/tilpasning – styringsgruppe



Alternativ 1

Geografisk inndeling – kretssamarbeid

5 årsverk (16 kretser):
1. Finnmark

2. Troms

3. Nordland

4. Sør-Trøndelag (100% 

stilling i dag)

5. Nord-Trøndelag

6. Møre og Romsdal

7. Sogn og Fjordane

8. Hordaland

9. Agder og Rogaland

10. Vestfold og Telemark

11. Buskerud

12. Oslo (100% stilling i dag)

13. Akershus/Østfold

14. Hedmark (leier inn fra 

Oppland i dag)

15. Oppland (50% stilling i 

dag, samarbeider med 

Hedmark)



Alternativ 1

• Basert på utgangspunktet for prosjektet med en totalramme på 5 millioner 
kr.

• Gir totalt 5 årsverk (+ eventuelt de kretser som ønsker å ansatte/øke 
stilling selv)

• Strategisk plassering av skiklubbutviklerne.

• Virke på tvers av kretser

• Prosjektbasert – større prosjekter som prioriteres

• Jobbe i en krets om gangen?

• Deling av erfaringer digitalt, for å effektivisere tidsbruk (mye reising)



Målsetninger

Aktivitet:

• Økt lokal aktivitet i krets og klubb

• Økt medlemstall – 10% total økning i 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)



Takk for oppmerksomheten! ☺


