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Innledning
På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget ”Skipolitisk dokument for perioden
2012 - 2016”. 

Dokumentet er tilgjengelig på 
http://www.skiforbundet.no/OmNSF/strategidokument/Sider/Strategidokumenter.aspx 

Buskerud Skikrets (BSK) handlingsplan bygger på dette dokumentet, og er en videre-
føring av det vedtaket som ble fattet på Hamar. 

NSF har i Skipolitisk dokument listet opp forhold til samfunnet for øvrig 
som man er opptatt av å jobbe med. Hovedpunktene er: 

• Verdigrunnlag

• Forening og forretning

• Idrettspolitikk og folkehelse

• Samfunnsaktør

• Rettigheter og eierskap

• Individualisering og privatisering

• Hvit vinter

• Omdømme

Buskerud skikrets vil i sitt arbeid jobbe lojalt for å forankre Skipolitisk dokument lokalt
og regionalt. 

Denne handlingsplanen er bygget opp med samme inndeling som NSF Skipolitisk
dokument. Rekkefølgen på satsningsområdene indikerer ikke skikretsens prioriterte fokus
på de enkelte områdene. 



Formål 
NSFs strategiplan baseres på Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF) Idrettspolitiske dokument for perioden 2011-2015. NSF skal gjennom
strategiplanen påvirke NIFs politikk til beste for skiidretten. 

Visjon
NSF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker
og behov. NSFs visjon er: Mange, gode og glade skiløpere. 

NSFs verdier er 
Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All ski-
aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. 

Hovedmål
NSF skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke ski-
idrettens posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 





Breddeidrett
Skiforbundets visjon er mange og glade skiløpere. Dette er en god visjon, som skal
være retningsgivende for skikretsens arbeid både på klubb- og kretsplan. Visjonen
gjelder skiløpere i alle aldre og uansett funksjonsnivå.

Skiidretten utfordres av private aktører. BSK oppfordrer alle skiløpere (i alle aldre) i
Buskerud til å være medlem og trene i sin lokale klubb, slik at vår nasjonalsport ikke
privatiseres, men fortsatt utøves i de frivillige organisasjonene. 

En viktig faktor for breddeidrett er at det finnes gode anlegg i nærområdet. Anlegg
er behandlet i eget punkt. Gode og tilgjengelige anlegg er helt avgjørende for
breddeidretten. 

Rekruttering skjer først og fremst i klubbene gjennom aktivitet og arrangementer i
regi av den enkelte grenkomite. Grenkomiteene har egne handlingsplaner. 

• Å arrangere gode trenerkurs innenfor alle grener, flere steder i kretsen, 
hvor fokus er lek og allsidighet for de minste 

• Å initiere grenvise breddesamlinger på tvers av klubber for å styrke 
rekruttering og redusere frafall

• Å støtte opp om og videreutvikle integreringsarbeidet i klubbene og 
kretsen generelt. Kretsen har egen integreringsansvarlig som klubbene 
kan søke bistand hos. 

• Å oppfordre voksne skiløpere til å være medlemmer 
i sin lokale skiklubb 

• Å jobbe for å påvirke beslutningstakere slik at det etableres gode, 
og gjerne helårs, nærmiljøanlegg for alle grener tilpasset 
de yngste skiløperne. 

BSK`s virkemidler knyttet til breddeidrett er:





Toppidrett
Toppidrett er et ønsket resultat av godt rekrutterings- og breddearbeid i klubbene.
NSF har tilbud til eliten av toppidrettsutøvere innen alle grener. BSK ønsker flere topp-
idrettsutøvere, og vil derfor jobbe for å ivareta overgangen fra bredde-, barne- og
ungdomsidrett til toppidrett og landslag. BSK ønsker å bidra til at det er mulig å utøve
toppidrett også utenfor landslag. 

BSK beste bidrag til toppidretten er å bidra til kunnskapsbasert og godt arbeid i 
klubbene. 

BSK er opptatt av at utøvere som ønsker og har kapasitet til å satse på toppidrett, gis
gode rammebetingelser – både sportslig og i forhold til utdanning. BSK mener at
samhold og treningsglede er en forutsetning for å lykkes med toppidrett. BSK opp-
fordrer derfor til klubbsamarbeid for å utvikle og opprettholde treningsmiljø og beholde
utøvere i idretten lokalt. 

All skiidrett i Buskerud skal bygge på NSF’s normer og verdier. 

BSK oppfordrer alle klubber til å drive aktivt antidopingarbeid. Det er helt avgjørende
for skiidrettens omdømme og fremtid. 

• At grenkomiteene utarbeider planer og rammebetingelser 
for å få frem eliteutøvere 

• Å arrangere gode trenerkurs, slik at klubbenes trenere er skolert 
for å gi utøverene nødvendig bistand også opp mot toppidrettsnivå. 

• Å samarbeide med videregående skoler om et tilpasset
utdanningstilbud for toppidrettsutøvere 

• Å jobbe for et nært samarbeid med Høgskolen i Buskerud og andre 
utdanningsinstitusjoner i fylket om et tilpasset utdanningstilbud 
for toppidrettsutøvere 

BSK`s virkemidler knyttet til toppidrett er:





Arrangement 
Renn og konkurranser er, i tillegg til gode treninger, skiidrettens kjernevirksomhet.
Gode arrangementer skaper mange og glade skiløpere, og er et viktig virkemiddel
både i bredde- og toppidretten. 

Skiidretten utfordres av private aktører også innen arrangement. Det er viktig at
kvaliteten på de renn som arrangeres i NSFs regi er så gode og attraktive at andre 
arrangement ikke vinner frem. 

Det som særpreger arrangementer i regi av NSF er at de følger NSF regelverk 
– et regelverk som bygger på vårt verdigrunnlag, erfaring gjennom mange år, fair
play og antidoping. 

I Buskerud har vi arrangementer med stor bredde, fra de minste karusellrenn til World
Cup både innen skiflyging, telemark og langrenn. Alle arrangementene er viktige for
rekruttering til skisporten. De store arrangementene sikrer også anlegg i verdensklasse. 

BSK har hovedfokus på de små og mellomstore arrangementene, ettersom de store
arrangementene har velorganiserte komiteer hvor BSK har lite å tilføre av kunnskap
og erfaring. 

BSK er opptatt av at KM gis økt status innen alle grener. Det er viktig at buskerud-
løperne, fra de minste rekrutter til toppidrettsutøverne, kjenner og kan lære av
hverandre. 

• Å få til egne attraktive KM-helger for alle grener 

• Å arrangere TD-kurs, slik at våre arrangement sikres god ledelse 
og kontroll 

• Å oppfordre klubbene til å delta på NSF’s årlige 
arrangement- og anleggsseminar

• Å utarbeide egne terminlister så tidlig som mulig, og påvirke 
NSF aktivt for å få fastlagt nasjonale arrangement/terminlister 
så tidlig som mulig 

BSK`s virkemidler knyttet til arrangement er:





BSK`s virkemidler knyttet til anlegg er:
• Å organisere anleggsarbeidet ved hjelp av et 

bredt sammensatt anleggsutvalg 

• Å jobbe aktivt vis a vis beslutningstakere for å synliggjøre 
nødvendigheten og effekten av at det bevilges penger til skianlegg 

• Å bistå skiklubbene med erfaring og kunnskap ved planlegging, 
bygging og drifting av anlegg 

Anlegg
Anlegg er en helt avgjørende forutsetning for både bredde- og toppidrett. Barn og
unge må ha anlegg der de bor, og anleggene må være snøsikre. Dette er ressurs-
krevende både økonomisk, driftsmessig og planleggingsmessig. 

BSK skal ha et anleggsutvalg. Utvalget skal ha en representant fra kretsstyret, samt
en representant fra hver av grenene. 
Utvalgets mandat er:
- å kartlegge skianleggene i kretsen,
- å utarbeide en helhetlig anleggsplan hvor både nye anlegg og opprustning av gamle

anlegg beskrives og prioriteres,
- å være støttespillere for klubbene i deres anleggsarbeid ved behov. 

Tanken er at anleggsutvalget skal være BSK`s erfarings- og kunnskapsbank innen an-
legg slik at de gode ideene og erfaringene kan deles og gi så gode anlegg som mulig.
Anleggsplanen vil bli benyttet i styrets arbeid vis a vis politikere og andre beslutnings-
takere som finansierer anlegg. Skisportens anlegg er viktig infrastruktur for bedring
av folkehelsa, og det er et mål at det offentlige skal anerkjenne dette og gi skiklubbene
økonomiske rammebetingelser til en drift som sikrer både bredde og topp. 

Det er viktig at anleggene gir mulighet for trygg aktivitet året rundt. Det er også viktig
at anlegg i størst mulig grad gis universell utforming slik at arbeidet med integrering
gis så gode rammebetingelser som mulig. Med tanke på sikkerhet er det spesielt viktig
å fokusere på trygg rulleskitrening. 

Anleggsplanen vil bli benyttet i arbeidet med å bidra til god tilgang til trening og kon-
kurranse i kommersielle anlegg. Dette er spesielt viktig for alpint/freestyle/telemark
hvor de fleste trenings- og konkurranseanlegg er kommersielle. Det er et mål at klub-
bene, gjennom sine tilgjengelige økonomiske virkemidler, sikres gode sportslige og
økonomiske rammebetingelser i kommersielle anlegg. 





Organisasjon
Buskerud Skikrets har pr i dag 93 medlemsklubber, hvorav 5 er passive medlemmer.
19 klubber driver alpint, 10 freestyle, 26 hopp/kombinert, 72 langrenn og 5 telemark.

Frivilligheten er det bærende element i vår organisasjon. Hvert år nedlegges det enormt
mange timers dugnadsarbeid med trening, organisering og tilrettelegging for skiidretten
i Buskerud. Alt vårt arbeid skal preges av vår visjon; Mange og glade skiløpere. Det
oppnår vi best ved at NSF mål og strategier danner grunnlaget for alt arbeidet vi gjør.
Opplæring og informasjon om idrettens formelle forankring er et grunnelement ved
skolering av tillitsvalgte.

Det er en utfordring å få besatt de vervene som til enhver tid er ledig både på krets-
og klubbnivå. Alt arbeid må preges av gode og demokratiske prosesser som skaper
engasjement og involvering. Dersom oppgavene fordeles på mange, blir ikke oppgaven
for stor for noen! 

Norges Skiforbund har som målsetning at det i hver krets skal være tillitsvalgte med
ansvar for området funksjonshemmede. BSK ønsker å kunne bidra til at klubber og
lag skal kunne tilrettelegge aktiviteter for funksjonshemmede deltakere som benytter
seg av ski enten sittende eller stående. BSK skal hjelpe lokale klubber og lag slik at
dette forankres lokalt samt bidra til å utvikle best mulig aktivitetstilbud for flest mulig.
Målsetningen for tilretteleggingen er at BSK i samarbeid med klubbene skal gi tilbud
innen både topp og bredde når det gjelder rekrutteringstiltak; spesielt for barn og
ungdom, generell informasjon, holdningsskapende arbeid og kompetanserettede tiltak
på alle nivå.

BSK er organisert på følgende måte:
• Kretsstyre med 5 tillitsvalgte i tillegg til grenkomitelederne. 
• 3 grenkomiteer –alpin, hopp- og kombinert, og langrenn.
• En administrativt ansatt, som  jobber for BSK samt dels utfører arbeidsoppgaver 

for NSF som er den formelle arbeidsgiver

BSK’s virkemidler knyttet til organisasjon er: 

• At valgkomiteen og styret aktivt jobber for å rekruttere og beholde tillitsvalgte
av begge kjønn og med ulik geografisk tilhørighet. 

• At styret benytter sitt økonomiske handlingsrom til å stimulere og støtte opp
om gode bredde- og rekrutteringstiltak i kretsen/regionene. 





Kompetanseutvikling
Buskerud Skikrets prioriterer kompetanseutvikling både for å øke rekrutteringen 
av barn og unge til skiidretten, og for å sikre at flest mulig fortsetter med ski-
idrett i voksen alder. 

BSK vil i samarbeid med klubbene, sikre god trenerutdanning på alle nivå gjen-
nom Trenerløypa. BSK vil stimulere til rekruttering og økt kompetanse for ledere,
TD/dommere og arrangører. Likeledes skal anlegg- og organisasjonskompetanse
ivaretas og videreutvikles. BSK vil søke kompetanseutvikling i samarbeid med
videregående skoler og Høgskolen i Buskerud. 

BSK’s virkemidler knyttet til kompetanseutvikling er: 

• Å utdanne ungdom til ledere 

• Å strukturere samarbeidet med videregående skoler gjennom klare 
ansvarsfordelinger og forpliktelser. 

• Å arbeide for et formalisert samarbeid med Høgskolen i Buskerud 



På lag med alle som elsker snø 
Vi er mange som får litt høyere puls når den første snøen faller. 

Interessen for egen skiaktivitet er økende i den norske befolkning. 
Denne entusiasmen smitter over på den organiserte skiidretten. 

På tross av klimaendringer tror vi fortsatt at de beste 
skiopplevelsene ligger foran oss. Norges Skiforbund (NSF) 

er stolt av å bringe norsk skiidrett mot nye høyder. 
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