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Innledning 
 
Handlingsplan for Nord-Trøndelag Skikrets for tingperioden bygger på Skipolitisk dokument 
2012- 2016 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Planen ble rullert på Skitinget i 
Stryn i juni 2014 og gjelder frem til Skitinget i Trondheim 2016. 
 
Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder; 

1. Skiidretten og samfunnet. 
2. Visjon, verdier og hovedmål 
3. Kjerneaktivitet i grenene og aktivitetsrettede fellesområder 
4. Rammevilkår og støttefunksjoner 

 
Styret i Norges Skiforbund har for perioden 2014-2016 valgt følgende områder i sin plan. 
 

- Breddeidrett   -Toppidrett 
- Arrangement   - Anlegg 
- Kompetanse   - Økonomiske rammevilkår 
- Internasjonalt arbeid  - Kommunikasjon 
- Organisasjon 

 
Nord-Trøndelag Skikrets fokuserer i sin handlingsplan på 6 satsningsområder; 
 

1. Breddeidrett 
2. Toppidrett 
3. Arrangement 
4. Anlegg 
5. Kompetanseutvikling 
6. Antidopingarbeid 

 
Nord-Trøndelag Skikrets følger opp det vedtatte Skipolitiske dokument for Norges 
Skiforbund. Vi har tilpasset den og gjort noen prioriteringer, som har endt opp med en to-
årig handlingsplan som er gjeldende for tingperioden 2015-2017. 
Handlingsplanen er NTS’s verktøy, og er vårt utgangspunkt for å gjøre hensiktsmessige valg. 
Alle i NTS skal vite hvor vi skal, hvordan vi kommer dit, på hvilken måte vi skal jobbe og hva 
det innebærer av ansvarsoppgaver 
Gjennom grenvise / lokale resultater bidrar alle til felles måloppnåelse ift. overordnet 
organisasjonsledd. Det styrker kretsen og forbedrer driften, slik at NTS blir en av Norges 
beste skikretser. 
Som organisasjon har vi ansvar for å utvikle og tilrettelegge skiaktiviteten i Nord-Trøndelag. 
 
Visjonen er organisasjonens absolutte drømmemål og skal gi organisasjonen og dets 
medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet. 
NTS’s visjon er den samme som for Norges Skiforbund; ”Mange, gode og glade 
skiløpere” 
 
Virksomhetsidéen: 
Virksomhetsidé kan defineres som «en ide som gir et fortrinn for å nå et 
mål» NTS’s virksomhetside er ”En skitupp foran!”  
 
Verdigrunnlaget 
forteller noe om hvordan levereglene i Nord-Trøndelag Skikrets skal være.  
 
NTS VÅGER, betyr at vi skal være: 
 

- Visjonær; tørre være offensiv, tenke nytt, ta utfordringer 

- Åpen/ vise Åpenhet; Høyt under taket, det er lov å si hva man mener og kunne stå for 
det, være uenig, skille sak og person… 

- Glede; la oss begeistre, være glad, trives og glede oss over hverandre 
- Engasjert; involvere oss, kaste oss i det, ta tak 

- Resultat/Respekt; oppnå resultat gjennom prestasjoner/vise respekt for ulikheter 



 

Område Hovedmål Mål 
nr. 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Kretsens tiltak Ansvar 
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Basisrekruttering av barn 1.1.4 Skal følge opp fire utplukkede 
anlegg/klubb i etterkant av 
Verdens snødag/Åpen Bakke 
der lavterskelaktivitet er i 
fokus og der de har tiltak for 
barn/unge utover sesongen 

15.12.2015 GS, krets, 
gren 

Komiteene velger et 
anlegg/klubb i kretsen 
som følges opp. 

Komiteene 

1.1.5 Skal gjennomføre aktivitet for 
funksjonshemmede barn og 
unge i tre anlegg under Åpen 
Bakke/World Snow Day, i 
samarbeid med lokal klubb, 
Snowboardforbundet og 
utstyrsleverandør. 

30.01.2015 GS, krets, 
gren 

Motivere klubber til å 
gjennomføre aktivitet 
tilpasset både 
funksjonsfriske og 
funksjonshemmede 
barn under Åpen bakke/ 
Snowday 

Komiteene 

Klubbaktivitet for barn                   
6-12 år 

1.2.1 Skal iverksette prosess med 
gren (gjennom arbeidet i 
Trenerløypa) der vi tydeliggjør 
innholdet i 
barneidrettsbestemmelsene, 
hva er god barneidrett 
generelt innenfor ski og for 
hver enkelt gren 

15.12.2015 GS, gren     

1.2.3 Skal lansere nytt Distansekort 
på nett og igjen gjennomføre 
Skolen på Ski- 
konkurransen/Klubb-
konkurransen 

15.12.2015       

1.2.6 Skal fornye innholdet og 
tydeliggjøre budskapet til 
klubb i konseptet Telenor 
Karusellen 

15.12.2015 GS, gren Motivere klubber til å 
søke å gjennomføre 
Telenorkarusellen 

Komiteene, AU 



 

Klubbaktivitet for ungdom           
13-19 år 

1.3.1 Skal gjennomføre 
‘pilotprosjekt i klubb’, samt 
følge opp fem utvalgte 
klubber, og sette bruk av 
‘lavterskelaktivitet’ i klubb på 
agendaen i krets og gren 

15.12.2015 GS, krets, 
Gren 

Skal gjennomføre et 
pilotprosjekt i klubb og 
sette 
"lavterskelaktivitet" på 
agendaene i møter med 
klubbene 

Komiteene 

Skiidrett og 
funksjonshemmede 

1.5.4 Skal gjennomført fem tiltak 
gjennom skikrets der klubber 
legger til rette for 
aktivitet/trening for 
funksjonshemmede utøvere 
gjennom egen trening/opplegg 
eller via ordinær trening i 
klubb 

15.12.2015 GS, krets, 
gren 

Følge opp tre utvalgte 
klubber, og motivere de 
til å gjennomføre 
aktivitet for 
funksjonshemmede i 
løpet av sesongen 

Komiteene 

Område Hovedmål Mål 
nr. 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Kretsens tiltak Ansvar 
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Sportslige prestasjoner   Delegeres i sin helhet   Grenkomite     

Landslagene 2.2.3 1) Aktiviteten delegeres i sin 
helhet 
2) Gjennomgang av reglement 
og avtaler, samt opplæring av 
managere, gjennomføres iht. 
punkt 3.1.6 

01.10.2015 Grenkomite     

Støtteapparat og 
kompetanse 

2.3.4 Det gjøres en analyse av hvor 
stor kvinneandelen er i 
støtteapparatene rundt 
landslagene, og eventeull 
iverksettelse av prosjekter 
med siktemål å øke 
kvinneandelen gjøres iht til 
dette. 

Høstmøte 
2015 

Grenkomite     



 

Etikk og verdier 2.4.1 Alle utøvere på landslag skal 
gjennomføre 
opplæringsprogrammet "ren 
utøver" iht. kontrakt. 

31.12.2014 Sportssjef     

Område Hovedmål Mål 
nr. 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Kretsens tiltak Ansvar 
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Eierskap og rettighet til 
skiarrangement 

3.1.6 1)Det gjennomføres møter 
med alle landslag vedrørende 
skiforbundets 
rettighetsstruktur i forkant av 
sesongen 2015/2016 
2) Det gjennomføres 
managerkurs for 
utøveres/teams managere 
hvert år 

15.11.2015 GS, 
Sportssjefer 

    

Internasjonale 
arrangement 

3.2.2 Det skal gjennomføres møter 
med formannskap og 
kommunestyrer knyttet til de 
aktuelle store 
arrangementene, for å bedre 
rammevilkår og utvikle 
arrangementene lokalt 

15.11.2015 Skistyret, GS     

3.2.4 

Antall arrangement på nivået 
under world cup for sesongen 
2015/2016 bestemmes av 
kravene for å få tildelt World 
Cup. Antall arrangement som 
skal gjennomføres av 
sportslige eller andre hensyn 
utredes og finansieres av 
grenkomite 

01.06.2015 Skistyret, 
gren 

Oppfordre nye klubber 
til å arrangere 
Telenorkarusellrenn. 

Komiteene, AU 

Arrangement i klubb og 
krets 

3.4.5 Det skal bli 3 flere klubber som 
arrangerer Telenorkarusell i 
hver skikrets i 2015 og 2016 

01.04.2016 Krets Oppfordre nye klubber 
til å arrangere 
Telenorkarusellrenn. 

Komiteene, AU 



 

3.4.9 Integreringsutvalget skal innen 
vårmøtet fremlegge forslag til 
tiltak for at 
funksjonshemmede utøvere 
kan delta på alle skirenn i NSFs 
regi 

01.05.2015 Integrerings-
utvalget 

    

Norgesmesterskap 3.5.1 Grenkomiteene skal sammen 
med FA diskutere kriterier for 
NM for sin egen gren, 
herunder anleggskriterier, og 
fremme disse for felles 
diskusjon i skistyret før 
vårmøtet 2015 

15.04.2015 Komite     

Arrangementsutvikling 3.7.1 Sammenslåing av høstmøte og 
arrangør- og anleggseminaret 
vurderes f.o.m høsten 2015 

01.05.2015 Skistyret     

3.7.1 Det skal innen 31.12.2015 
utredes innhold og innretning 
på arrangementssystemene, 
og hvorvidt dagens system er 
tilfredsstillende for aktiviteten 

31.12.2015 GS     

Område Hovedmål Mål 
nr. 

Tiltak Tidsfrist Ansvar Kretsens tiltak Ansvar 
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Anleggsutvikling 4.2.1 Integreringsutvalget utfordres 
om å utvikle nødvendige 
anleggskonsepter for 
funksjonshemmede 

31.12.2015 Integrerings-
utvalget 

    

4.2.6 For å etablere signalanlegg for 
Freestyle/Freeski i 
Tryvann/Wyller etableres det 
løpende dialog med Oslo 
kommune i samarbeid med 
Snowboardforbundet. 

31.12.2016 GS, 
Freestyle 
komiteen 

    



 

Nybygging, rehabilitering 
og drift 

4.3.3. Det skal gjennomføres møter 
og dialog med kommuner der 
det er nasjonalanlegg, og der 
det arrangeres nasjonale og 
internasjonale mesterskap, 
knyttet til utvikling og drift av 
anleggene 

Møte 
avholdes 
årlig 

Skipresident, 
GS 

    

4.3.4 Det lages en "verktøykasse" 
med argumentasjon som 
klubber kan benytte i dialogen 
med kommune og idrettsråd 
for tildeling av offentlige 
midler 

31.12.2015 GS Når verktøykassen er 
klar, må vi gjøre oss 
kjent med den og 
planlegge hvordan vi 
skal den i bruk. 

Anleggsutv.,Komiteene  

4.3.8 Det gjennomføres tiltak for å 
heve kompetansen knyttet til 
at preparering og bruk av 
materialer i skianlegg gjøres på 
miljøvennlig og energieffektiv 
måte, herunder miniseminar 
om snøproduksjon og 
samarbeid med ALF om 
driftskurs 

31.12.2015 GS, Krets Sørge for at dette er 
tema under de årlige 
temakvelder i anlegg i  
kretsen. 

Anleggsutv. 

Snøsikre anlegg 4.4.3 Gjennom idrettskrets og 
idrettsråd skal skikretsene 
sikre at respektive 
anleggsplaner ligger til grunn 
for prioriteringer av 
spillemiddelsøknader. Hver 
skikrets skal avholde møte 
med sin idrettskrets og 
fylkesidrettskonsulent i forkant 
av spillemiddeltildelingen for 
2015 og 2016 

15.01.2015 
15.01.2016 

Krets Arrangere møte med 
anleggskonsulentene i 
fylket, og NTIK engang i 
året. 

Anleggsutv. 



 

4.4.4 Skiforbundet koordinerer en 
rådgivertjeneste for å sikre at 
nytuvikling og rehabilitetring 
av anlegg gjøres med 
nødvendig sportslig innhold og 
kvalitet 

Løpende Gren/GS     

Område Hovedmål Mål 
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Utdanningsvirksomhet 5,1 Skal iverksette prosjekt 
kompetanseutvikling vedtatt 
på Skitinget 2014 

15.12.2014 GS, gren     

5.1.1 Skal gjennomføre 
trenerseminar i 2015 og 2016 

01.06.2015, 
01.06.2016 

GS, gren Rekruttere deltakere til 
deltakelse 

Komiteene 

5.1.2 Skal øke antall 
kurs/kursdeltagere 

31.12.2015, 
31.12.2016 

GS, krets, 
gren 

Tilby trenerutdanning i 
alle grenene. 

Komiteene, Adm. 

Fokusområder 5.2.1 Skal ferdigstille Trenerløypa, 
trener 2, i alle grener 

15.12.2015 GS, gren Alle trenerkurs skal 
kjøres etter den «Nye 
trenerløypa» 

Komiteene 

5.2.1 Skal rekruttere flere 
kurslærere og gjennomføre 
opplæring av nye/etblerte 
kurslærere ihht. ny 
Trenerløype 

15.12.2015 GS, gren Etablere et kursteam 
som planlegger og 
gjennomfører kurs. 

Styet, komiteene  

Videregående skoler og 
skigymnas 

5.3.1 Skal strukturere samarbeidet 
med de videregående 
skolene/skigymnasene 
Skiforbundet/grener har 
samarbeid med 

15.12.2015 Skistyret, 
GS, gren 

Videreutvikle 
samarbeide med vgs 
sånn at skole og krets 
har en felles plan og 
målsetting. 

Komiteene 



 

Etikk og verdier   Antidoping     Alle klubber skal 
informeres om ren 
idrett. Minimum 5 
klubber skal 
gjennomføre "Rent 
Idrettslag innen mai 
2016. Alle junior og 
seniorløpere i kretregi 
skal gjennomføre "Ren 
utøver" innen 31.12.15. 
Alle styre- og 
komitemedlemmer i 
skikretsen skal 
gjennomføre "Ren 
utøver" innen mai 2016 

Styret og komiteene 

Høyskoler og Universitet 5.4.2 Skal etablere tettere 
samarbeid med Høyskoler 
gjennom arbeidet med 
Trenerløypa 

31.12.2015 GS, gren     

Område Hovedmål Mål 
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Tiltak Tidsfrist Ansvar Kretsens tiltak Ansvar 
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Politisk påvirkningsarbeid 6.1.1 Det skal lages en politisk 
påvirkningsplan med 
argumenter knyttet til 
skiidrettens 
vilkår kommunalt som kan 
benyttes i forbindelse med 
politisk påvirkningsarbeid ved 
kommunevalget høsten 2015 

01.05.2015 Skistyret     



 

Skiidrettens finansiering 6.2.1 Analyse av tildelingsmodellens 
(post 1-4) konsekvens for NSF 
gjøres innen 31.12.2014. 
Basert på analysen vurderes 
det å fremme sak for 
behandling på Idrettstinget 
våren 2015 

31.12.2014 Skistyret, GS     

6.2.2 

1) Salg av Generalsponsorat 
avklares innen 01.07.2015. 
2) Plan for distribusjon av 
Skiing Norway utarbeides 
innen 31.12.2014 
3) Utarbeidelse av nye 
inntektsbringende konsepter 
gjøres første halvår 2015 

01.07.2014 
31.12.2014 
01.06.2015 

GS     

6.2.3 1) Salg av sponsorater på 
arrangement skal økes med 5% 
i 2015 og 5% i 2016. 
2) Ny TV-avtale skal være 
fremforhandlet innen 
31.12.2015 

31.12.2015 GS     

Skiidrettens 
markedsarbeid 

6.3.1 Markedsplan skal legges frem 
for beslutning i skistyret innen 
31.12.2014 

31.12.2014 GS     

6.3.4 Det skal gjøres en analyse av 
inntektspotensialet knyttet til 
eksisterende 
kommunikasjonsverktøy innen 
01.07.2015. Det skal videre 
utvikles en plan for salgsflater 
og distribusjon av eksempelvis 
skilisens, lisensprodukter, Ski-
TV etc. innen 31.12.2015 

01.07.2015 
31.12.2015 

GS     



 

Frivillighetens vilkår 6.4.2 Gjennom politisk 
påvirkningsarbeid knyttet til 
statsbudsjettet for 2015 og 
2016 skal rammen for vare- og 
tjenestemoms trappes opp, og 
rammen for momsrefusjon ved 
bygging av idrettsanlegg øke 

30.11.2015 
30.11.2016 

Skistyret     

Område Hovedmål Mål 
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Representasjon og 
sportslig utvikling 

7.1.7 Det skal besørges tilstrekkelig 
antall utdannede TD'er og 
dommere på internasjonalt 
nivå i alle grener 

Løpende Gren     

Internasjonalt 
utviklingsarbeid 

7.2.2 Kriterier for internasjonal 
deltakelse av kvinner i 
verv/komiteer utredes 

31.12.2015 Gren     

7.2.2 Skal ha gjennomført over 100 
lokale tiltak med over 100 000 
deltakere i forbindelse med 
Åpen Bakke og Verdens 
snødag 

01.2015, 
01.2016 

GS, Gren     

Antidopingarbeid 7.4.2 Handlingsplan for skiidrettens 
antidopingarbeid 
implementeres. En 
prosjektgruppe iverksetter 
konkretisering og  besørger 
implementering av tiltak i hele 
organisasjonen innen 
31.12.2015 
 
 
 
 

31.12.2015 GS, Gren     
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Kommunikasjonsplattform 8.1.1 Skal utvikle en mediaplan som 
gjelder for hele Skiforbundets 
virksomhet, samt utarbeide en 
proaktiv aktivitetsplan for 
politisk ledelse 

01.04.2015 GS     

8.1.2 Skal ha utviklet SkiTV i tett 
samarbeid med grenene 

31.12.2015 GS, Gren     

8.1.5 Planmessige 
kommunikasjonstiltak som 
medietrening, kurs/foredrag i 
medieforståelse gjennomføres. 
Plan for medieberedskap, 
retningslinjer for 
mediehåndtering ved særlige 
behov som ulykker, skader og 
sykdom utarbeides 

Løpende, 
01.03.2015 

GS     

Merkevare 8.3.1 1) Designmanualen med 
rettigheter og 
merkevarestruktur oppdateres 
og besluttes innen 01.06.2015 
2) Gjennomgang av dagens 
avtaler i Skipool iht. gjeldende 
merkevarestruktur gjøres 
innen 31.12.2014 

01.06.2015 
31.12.2014 

GS     

Medieeksponering 8.4.3 Det etableres egne 
mediekontakter i hver gren 
som skal informere om 
aktivitet i grenene og ellers i 
organisasjonen 

Løpende GS, Gren     



 

Sosiale medier 8.5.2 Det etableres egne ansvarlige 
for sosiale medier i alle grener. 
Det innføres faste 
møtepunkter i regi av 
kommunikasjonsavdelingen 
for diskusjon av innhold og 
publisering 

Løpende GS, gren     

Område Hovedmål Mål 
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Formell forankring, 
verdiarbeid 

9.1.2 Implementering av skiidrettens 
antidopingplan skal gjøres 
innen 31.12.2015 

31.12.2015 GS, Gren     

Frivilligheten 9.2.2 Innen 31.12.2015 skal det 
gjøres en analyse av 
kvinneandelen i NSF sentralt, i 
grenkomiteer, kretsstyrer og 
kretskomiteer. Analysen skal 
danne grunnlag for 
iverkettelse av plan for å nå 
målet om økning av 
kvinneandel i styrer og utvalg 

31.12.2015 GS Når analysen foreligger, 
vil vi ta standpunkt til 
hvordan vi skal 
iverksette eventuelle 
tiltak 

Styret  

Medlemsskap og Skilisens 9.3.4 Det iverksettes prosjektarbeid 
for å analysere innhold i, og 
utviklingsmuligheter for, 
lisensordningeninnholdsmessig 
og økonomisk. Eventuelle 
endringer fremlegges for 
kretsledermøte/fagmøter 
våren 2015 

01.05.2015 GS Når endringer 
fremlegges, vil vi ta 
standpunkt til hvordan 
vi skal iverksette 
eventuelle tiltak 

Styret  



 

Skikretsene 9.5.3 Skikretsene skal innen 
01.06.2015 skaffe seg oversikt 
over idrettsrådene innenfor sin 
skikrets, og skiklubbenes 
deltakelse i disse. Deltakelsen 
skal økes med 20% innen 
01.06.2016 

01.06.2015 Krets Oversikt over 
medlemmer i IR 
Innhentes fra NTIK. Det 
gjøres tiltak i de 
kommuner det er lite 
deltakelse i IR fra 
skiidretten 

Krets 

9.5.4 Skikretsstyrene skal invitere 
respektiv kretsleder og 
organisasjonssjef til et 
styremøte innen 31.12.2015 
Administrasjonssjefene i 
skikretsene skal delta på NIFs 
utviklingsseminar sammen 
med fagansatte i 
idrettskretsene innen 
30.11.2014 

31.12.2015 Krets Inviteres kretsleder og 
organisasjonssjef til 
styremøte i 
oktober/november 
2015. 

Krets 



 

 


