
 

 

Handlingsplan, 2015-2017. 

 

Anlegg: 

Anleggsutvikling er en kontinuerlig prosess, og MRSK er avhengig av våre 

skigrupper til å oppgradere anlegg, og til å bygge nye anlegg. MRSK v/ Styret og 

Anleggsrådet ønsker å prioritere anleggsutvikling inne utvalgte områder. Det er 

også et mål å være representert i de organer som kan bevilge midler til anlegg 

 Rulleskianlegg ved Skaret Skisenter ferdigstilles innen 2016 

 Snøproduksjonsanlegg ved Skaret Skisenter ferdigstilles i 2016 

 Oppgradere/ utvikle småbakkene ved Skarbakkene.(for HL søknad) 

 Plasthoppanlegg i Ålesund ferdigstilles i Tingperioden 

 Sprintraseer på langrennsarenaer. 

 Rulleskianlegg på Sunnmøre 

 Representert i Idrettskretsens anleggsutvalg 

 Skikretsens anleggsutvalg/ grenenes anleggsrådgiver tilbys kurs/ seminar 

annethvert år. 

 Skikretsen/ Anleggsutvalget utarbeider prioriterte anleggsplaner som 

sendes aktuelle kommuner/ fylket 

 

Arrangement: 

MRSK ønsker en kontinuerlig utvikling av våre ski-arrangementer. Det er et mål 

å ha arrangementer med høy rennteknisk kvalitet, og med fokus på en god sosial 

ramme. MRSK’s Arrangements-tilhenger med arrangementsutstyr skal benyttes i 

størst mulig grad. Skirenn i alle regioner/ tradisjonelle skiarenaer er meget viktig 

for å opprettholde rekrutteringen, og MRSK må i tillegg ha som mål å arrangere 

større nasjonale renn hver vinter i minimum en skigren. 

 Langrenn:   Nasjonale rulleskirenn med bl.a. Trollstigen Opp 

 Langrenn:   Norges Cup og eller Hovedlandsrenn i Tingperioden 

 Telemark:  NM og eller / NC i bakke og fjelltelemark. 

 Randonè:  NM og eller NC hver vinter 

 Alpint:  Søke på nasjonalt mesterskap i Ting-perioden 

 Hopp/ Kombinert: NC hver vinter 

 Øke antall Telenorkarusellrenn 

 Anmode om bruk av Arrangør-hengeren/ profileringsutstyret. 



 

Bredde/ rekruttering: 

Flest mulig barn, ungdom og voksne på ski i alle grener, og økt rekrutteringen i 

alle grener i Tingperioden er en naturlig målsetting. Skiklubbene legger til rette 

for skiaktivitet for utøvere i alle aldre. Det er et mål at flere Skiklubber inngår 

samarbeid med skoler for et bedret ski-tilbud i skoletiden. Tiltakslisten under skal 

sikre økt rekruttering 

 Rekrutteringstiltak i klubber 

 Rulleskitilbud/ opplæring til klubber 

 Rulleskicup sommerstid 

 Sonerenn i langrenn i alle soner. 

 Klubbsamarbeid i alpint. 

 Kretstiltak/ bredde-kretssamlinger i alle grener, barmark og ski. 

 Regionsamlinger i langrenn. 

 Jentesamlinger i flere grener 

 Kretslagssatsing i langrenn på junior og seniornivå. 

 Hopp-tiltak og stimulering i plastbakkene i Spjelkavika 

  Flere deltagere i telenorkarusellrenn/ klubb-karusellrenn 

 Trenings og kurstilbud i klubber til utøvere som ikke lenger konkurrerer. 

 Følge opp 4 anlegg/ klubber i lavterskeltilbud/ tilbud for 

funksjonshemmede i forbindelse med «World Snow Day». 

 Informasjon om aktivitetstilbud for funksjonshemmede til aktuelle utøvere 

 Integrere aktivitet for funksjonshemmede i størst mulig grad inn i ordinær 

klubbaktivitet/ treninger 

 Kompetanseheving til trenere/ ledere på aktivitet for funksjonshemmede 

 

 

Elite: 

Skikretsen definerer «Elite» som den aktivitet vi har på Juniornivå. Her er 

Stranda Skigymnas vårt sentrale satsingsmiljø for utøvere i MRSK innen 

langrenn. Romsdal vg. skole utvikler nå også satsingstilbud innen langrenn. I 

tillegg har MRSK et Juniorkretslag i langrenn hvor våre beste juniorer er samlet. 

I alpint er MRSK samarbeidspart med «Oppdal Alpin» for evt. utøvere som 

ønsker seg til Oppdal Skigymnas eller til Oppdal/ Trondheim for videre satsing 

etter videregående skole. 

I langrenn er MRSK medeier i Regionlaget «Team Veidekke Trøndelag» og kan få 

med utøvere med i TT om de kvalifiserer for dette. 

MRSK ønsker til enhver tid å ha landslagsutøvere i alle grener. For kommende 

Tingperiode er det landslagsutøvere innen alpint og telemark som er relevant i 

forhold til alder på våre elite-utøvere.  



 

 I telemark har MRSK påvirkning og mulighet til å utvikle våre beste 

utøvere til landslag gjennom vår satsing. Her er målsettingen for 2015-

2017 å ha utøvere fra MRSK på landslag, og som deltagere i World Cup.  

 I alpint har MRSK tre utøvere i verdenstoppen. Videre har vi gode løpere 

på Skigymnas. På disse utøverne har ikke MRSK lenger noen påvirkning. 

Vår elitesatsing i alpint vil være et best mulig samlingstilbud med 

ressurspersoner, for å utvikle våre løpere til å bli fremtidige 

landslagsløpere. 3-4 løpere blant «topp 10» i sin alder i Hovedlandsrenn i 

enkeltdisipliner er et kvalitetsmål på Alpinkomiteens satsing.  

 I hopp og kombinert er det på lik linje med alpint i kretsen, liten 

påvirkning fra kretsens side etter HL-alder. Våre beste utøvere reiser da 

på Skigymnas for videre utvikling i junioralder mot forhåpentligvis 

medaljer i NM jr. og videre utvikling mot seniornivå. 

 I langrenn har kretsen pr. i dag med vår satsing, påvirkning opp til og med 

junioralder. Topplasseringer i NC jr. og NM jr. er naturlige målsettinger for 

vår satsing. For å utvikle fremtidige toppløpere må en kretssatsing 

opprettes på seniornivå, samt at våre beste løpere må kvalifisere for Team 

Veidekke Trøndelag. 

 

 

Mål for våre elite-utøvere: 

 «Topp 3» i WC i alpint og telemark. 

 Seier i NM og NC renn i flere klasser innen telemark. 

 1 løper «Topp 3», og 2 løpere «Topp 10» i NC jr./ NM jr. langrenn.   

 2 utøvere «Topp 10» i NM jr. innen alpint og telemark. 

 1 utøver «Topp 10» i NC-elite, og «Topp 5» i NM jr. i hopp. 

 Utøvere fra Telemark og alpint på NSF’s WC-lag. 

 

Utdanning: 

Målet er at alle våre skiklubber har utdannede trenere. Skikretsen vil arrangere 

Trener 1 kurs i alle grener hvert år eller hvert andre år. Arrangører av skirenn, 

og spesielt av større renn, anmodes om å delta på NSF’s Arrangør/ Anleggs-

seminar. 

I hver Tingperiode avholdes TD kurs i alle grener, evt. oppdateringskurs. 

 TD-kurs annethvert år (Kurs i 2015 i alpint, langrenn og hopp) 

 Emit-kurs i 2015 

 Trenerkurs hvert år alle grener (Trener 1 kurs/ Treningslederkurs) 

 Utdanne ungdommer som trenere og ledere 

 Trenerkurs inn i videregående skoler og høyskoler med idrettsfag. 



Kommunikasjon: 

Skikretsen skal være aktiv i forhold til å gi tilstrekkelig informasjon gjennom 
kretsens hjemmeside, sosiale media og via mail. 

Sponsorer og det øvrige markedet vil også være ei viktig målgruppe for våre 
nettsider. 
Skikretsen må også sikre at mediedekningen av skiidretten i vårt fylke blir bedre. 
 

 Skikretsens hjemmeside er kommunikasjonskanal nr. 1. 

 Aktiv mot media for profilering av skiidretten. 

 Delta i debatter, leserinnlegg etc. 

 Ta samfunnsansvar gjennom å tydeliggjøre skisportens betydning for 

folkehelsen. 

 Utøvere av ski skal baseres på gode holdninger og sunne verdier 

 

 

Økonomi: 

Skikretsens innsats, resultater og retning skal være grunnlaget for å tilegne seg 
inntekter for å nå våre mål uten at vi tar bort grunnlaget fra klubbene. 

Skikretsen skal ha tilstrekkelig med likvide midler for å støtte den enkelte komite 
i sesongen. Økonomisk tildeling til den enkelte gren skal foregå etter bestemte 

fordelingsnøkler basert på antall utøvere, aktivitet og spesifikke forhold grenen 
kan redegjøre for. 
 

 Utvikle nye inntektsmuligheter gjennom produktutvikling og strategisk 

samarbeid. 

 Skape samarbeidsrelasjoner på politisk nivå. 

 Nye samarbeidspartner(e) i Tingperioden. 

 

Organisasjon: 

Skikretsen skal ha en organisasjon som er fleksibel og som bidrar aktivt til at 
kretsens mål og strategi kan iverksettes på alle plan. 

Organisasjonen skal være utadvendt og arbeide for å rekruttere inn medlemmer 
for å sikre kontinuitet for skiidretten. 
 

 Antall medlemmer økes hvert år. 

 Skiklubbene stimuleres til å delta på møter i kretsen/ gren. 

 Skikretsen inviterer til store fagmøter/ fagdager vår og høst. 

 Utvikle samarbeid med fylkeskommunen 

 Representert i Idrettsråd i store ski-kommuner. Innhente oversikt over 

Idrettsråd i fylket, og øke «Ski» sin representasjon med 20% 

 Delta på NIF’s utviklingsseminar. 

 Invitere MRIK ved Leder og Org.sjef til Styremøte. 


