
ANLEGG – OGSÅ EN DEL AV SKIFORBUNDETS 

UTVIKLINGSSMODELL 

 

 Her ser dere noen bilder fra dugnadsarbeid i Munklia Hoppanlegg, Mo i Rana. 

          

        

        



  

SNART KOMMER VINTEREN ETTER EN TRAVEL ANLEGGSHØST 
 

Vi vil benytte de siste dagene før vintersesongen er i full gang til å rette oppmerksomhet og 

stor takk til de mange i klubbene rundt omkring i Nordland. Det er mange som jobber jevnt og 

trutt med tilrettelegging for utøverne året rundt! 

 

For å nevne noe: Rulleskianlegg planlegges, hoppanlegg på Mo i Rana, NM alpint i Narvik 

krever sitt, hogging og pussing og grøfting i langrennstraseer rundt om, maling av bygg, 

skilting, klargjøre maskiner og heiser osv.  

Trener og TD-kurs, søknad om penger og stønader, sponsormidler og reklame, 

reiseplanlegging, terminliste, kjøkkengjengen som baker og vasker....... 

 

 

 

 
Bilde: En velfortjent pust i bakken ved rydding av lysløypetrase. 

 

EN HØSTHISTORIE TIL INSPIRASJON 

 



 

Bilde: Anleggsbefaring i Holtanlia september 2016, Eivind Gjeraker fra Skiforbundet i blå 

jakke ser sammen med Fauske IL Alpint flere muligheter. 

 

 

I forbindelse med Idrettskonferansen 2016 i Bodø ble det arrangert trenerkurs T1 langrenn og 

alpint (Jibbski) - begge kurs utdanner trenere for de yngste eller nybegynnere på ski. 

 

Flere klubber deltok, men Fauske IL alpint satset virkelig og deltok med 5 på kurs denne 

helga. Leder i klubben mener dette ga en stor gevinst. 

Erfarer at klubben får en felles plattform og jobber bedre sammen videre. Klubbutvikling er et 

satsingsområde. 

 

Fra skiforbundet, Freestyle,kom Eivind Gjeraker for å holde kurs. I tillegg til lang erfaring på 

ski, har han kompetanse også på anleggsida i alpint. Han ble straks invitert til befaring i 

Holtanlia alpinanlegg der klubben ønsker å utvide og tilrettelegge for yngre barn og 

nybegynnere - "en barnebakke". 

 

Barnebakken var egentlig ferdig planlagt, men en "second opinion" fra Eivind Gjeraker var til 

stor nytte. 

Plan videre endres noe og klubben føler at de valg som må tas er bedre forankret. 

 

Historien formidler en klubbs positive opplevelse av kontakt med det kretsnivå og skiforbund 

kan bidra med. Uten aktive og engasjerte frivillige ville vi ikke hatt noe Holmenkollen og 

andre anlegg som vi er så stolte av i dag!!  

 

Skal vi lykkes er det viktig at det gror på grasrota.! 

 

 

SUM - SKIFORBUNDETS UTVIKLINGSMODELL 

- et spenstig verktøy😊fra skiforbundet for skifamilien. 

 



 

 

Bilde: Regionalt høstmøte 2016 på Helgeland - mye SUM 

 

Nordland skikrets hadde i oktober besøk fra skiforbundet, Helen Ingebretsen og Jo Mork. De 

deltok på våre tre regionale høstmøter og snakket om SUM og kjørte noen gruppeoppgaver 

sammen med klubbene. 

 

Nå skal kretsen med administrasjon, styret og alle i grenkomiteene og valgkomiteen kurses 

før jul på et arbeidsseminar.  

Det bør klubbene i Nordland ha forventninger til! 

 

Lykke til med sesongen - alle sammen! ⛷ 

 

Med hilsen  

Styret i Nordland Skikrets. 

 



 

 

 

 

 

 


