
Handlingsplan LK – Buskerud Skikrets 2012 - 2016 

1. Anlegg. 
Målsetting 
 Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter 

dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker 
for drift og utbygging: Kretsen skal et anleggsutvalg 
bestående av en representant fra hver av gruppene 
langrenn, hopp og alpint samt en representant fra styret. 

Tiltak: 
 Påse at utbygger er forankret i idretten og at utbyggingen 

tjener idretten. 
 Oppmuntre til bygging av nærmiljøanlegg. 
 Være støttespiller for oppgradering av større anlegg. 
 Arbeide for å få flere/bedre anlegg for tidlig bruk  ( 

snøproduksjon), kombinert med rulleskiløyper . 
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2. Skirenn og arrangement; 
Målsetting 
 LK skal oppfordre til ett variert og godt konkurransetilbud til 

kretsens løpere. 
Tiltak: 
 Arrangere TD og arrangør kurs for å bli en bedre arrangør, og 

stimulere arrangører til huske på at det  arrangeres  for barn og 
ungdom. 

 Arrangere langrennscup fra 13 år til eldre junior og med 
forskjellige konkurranseformer. 

 Gode prosesser i arbeidet med terminliste, med lik fordeling på 
klassisk teknikk og fristil, samt god fordeling av individuell og 
fellesstart, sprint og distanse.  

 Minimum 2 skicross arrangement i skikretsen pr sesong 
 Stimulere klubber til å stille med like mange TD’er som de har 

renn, og søke å få inn yngre personer til disse oppdragene. 
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3. Informasjon/kommunikasjon 

Målsetting 

 Synliggjøre all aktivitet og kommunisere langrennsportens 
verdier. 

Tiltak 

 Bruke kretsens hjemmeside som informasjons- og resultatbank, 
og at all informasjon legges ut på siden så raskt som mulig. 

 Øke klubbenes bruk av hjemmeside og/eller  andre sosiale media 
for å effektivisere informasjon til klubber, løpere og ledere  

 Linke klubbenes egen informasjon til NSF/ skikretsens  eller 
andre nettsider for å samle informasjon til langrennsinteresserte 
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4. Rekruttering / breddeidrett. 
Målsetting 
 LK skal arbeide aktivt for å redusere frafallet fra 

langrennsporten. LK skal bidra til at det arrangeres 
fellessamlinger for aldersgruppa 17 år til senior.  

Tiltak. 
 Alene eller sammen med klubber og/eller andre kretser 

arrangerer 4-6 samlinger for disse årgangene. 
 Arbeid for et bedre tilbud til utøvere på seniornivå, spesielt 

tiltak i overgangen videregående skole, høgskoleutdanning, 
siste års junior og til seniornivå  

 Følge opp igangsatte prosjekter for jenter og gutter i 
alderen 14-16 år, også med å søke støtte sentralt i NSF 

 Styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, 
klubber, trenere, utøvere og foreldre / foresatte 
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5. Toppidrett 

Målsetting 

 Buskerud Skikrets skal ha landslagsutøvere i langrenn på høyest mulig 
nivå. 

Tiltak: 

 Øke samarbeid mellom forbund, ulike team og klubber for å opparbeide ett 
større og bredere idrettsfaglig miljø, 

  Være en aktiv bidragsyter til NSF’s nye satsing på regionlag. 

 Søke samarbeid mot NTG Geilo, andre skigymnas med elever fra Buskerud, 
regionale tilbud innen videregående skole, Olympiatoppens 
kompetansesentra eller private kompetansesentra 

 Arbeide for at kretsens beste løpere som ikke har tilbud på 
representasjonslag eller opprettede team skal få bistand i å fremskaffe et 
spisset tilbud, enten gjennom eget team / lag i kretsen og / eller i 
samarbeid med andre kretser / team utenfor Buskerud  
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6. Utdanning/kompetanseutvikling: 
Målsetting 
 Tilføre trenerkompetanse til klubber ut fra klubbenes 

behov 
 Bidra til at løperes støtteapparat har tilstrekkelig 

kompetanse på valg av ski, samt preparering av ski 
Tiltak: 
 Arrangere aktivitetslærer kurs og trener 1 kurs hvert år. 
 Arrangere sekunderingskurs. 
 Arrangere TD og arrangørkurs  
 Arrangere trener 2 og/eller trener 3 kurs ved behov. 
 Bidra til at klubber får nødvendig informasjon om utvikling 

av konkurranseski og ulik preparering ski 
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7. Organisasjon. 
 Målsetting 
 LK skal være en positiv og konstruktiv organisasjon i 

samarbeidet mellom klubber, Buskerud Skikrets styre og 
Norges skiforbund, samt arbeide mot videregående skoler 
med tilbud om langrenn som toppidrett som studieretning 
/ særskilt valg. 

Tiltak: 
 LK skal ha kontakt med alle videregående skoler i fylket 

som har toppidrett med langrenn på studieplan, og med 
spesielt vekt på kontakt mot kompetansen ved NTG – Geilo 
og videregående skoler i Drammen og Ringerike 

 LK skal avvikle vår og høstmøter der saker skal tas opp til 
drøfting og avklares med flertallsbeslutning. 

 LK skal være representert på vår- og høstmøte i Norges 
Skiforbund.  
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8. Konkurranse 
Målsetting 
 LK skal gi klubbene tilbud om støtteapparat ved 

konkurranse i Hovedlandsrenn, Norgescup og NM for 
junior og senior. Tilbudet blir gitt ut fra de ønsker klubbene 
har, men begrenset av LK’s økonomiske handlingsrom 

 
Tiltak:  
 Arbeide for at NSF, kretser og klubber samarbeider om 

gode og rimelige overnattingsmuligheter under 
Hovedlandsrenn, Norgescup og NM. 

 Bidra til at kretsens løpere får et best mulig støtteapparat 
til smøring, sekundering m.m. under  viktige renn 


