
Referat Informasjonsmøte Skiklubbutvikler 
12. januar 2022 

  
Møtested: Teams  
Møtestart: Onsdag 12 januar kl. 18.00-20.00 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

    
Arnfinn ønsket Velkommen og orienterte om bakgrunn for møtet. 
  

  
1. Presentasjon av 

prosjektet 

 
Sven Håkon Kulbeck fra Skiforbundet presenterte prosjektet 
Skiklubbutviklere. 
- Se egen presentasjon 
 
- 3 årig prosjekt, til 2024 
- Koordinatorrolle/veileder 
- Kompetanseoverføring på ters mellom skiklubbutviklerne. Felles 
møteplasser. 
- Ulike oppgaver, 
- 50% stilling Nordland 
- Målsettinger lokalt 
- Veien videre. 
 

  
2. Diskusjon  

 

Arnfinn: 

- 3-årig forsøksperiode. Finansieringsløsning på plass. Bruker av 

egenkapital i forsøksperioden. 

- Skikretsen trenger tilbakemelding fra klubbene på hva de ser for seg 

at de kan bruke skiklubbutvikleren til. 

- Eks. utvikle Basisanlegg. 

- Klubbene melder inn behov. 

 

Sven Håkon: 

- Tilrettelegge for barn og unge. 

- Økonomi: 50 % stilling i Nordland, eventuelt 100% i samarbeid med 

Nord-Trøndelag. 

- Utviklet en egen modell for økonomien, hvor kretsene bidrar med en 

egenandel. 

 

Mosjøen IL Ski v/Anniken og Anton: 

- Merker forskjell mellom kretsene 

- Mye større avstander i Nordland. 

- Dårligere anlegg i nærmiljøet, som har noe å si for rekruttering av 

barn og unge. Rom for vekst. 

- Mange små klubber. Samle seg om skileik og artige aktiviteter. Artige 

aktiviteter holder barn og ungdom lengre i skiidretten. 



Tverlandet IL Ski v/Ingvild: 

- Liten klubb, 40-50 aktive 

- Stor barnegruppe 

- Største utfordring å få inn ressurspersoner/voksne. Vanskelig å 

rekruttere nye. 

- Kurs i skikretsen. Flere grasrottrenerkurs. 

- Spennende med klubbutvikler. Kan bidra på mange områder – 

aktivitet, anlegg, rekruttering. 

- Samarbeid mellom skiklubbene i Salten – Større miljø, sosialt, 

samarbeid på trenersida. Spennende. 

 

Svolvær Alpinklubb v/Siri Elise: 

- Alpint. 

- Samarbeider med hverandre innenfor alpinmiljøene. 

- Kjempespennende med skiklubbutvikler. 

- Må snakke sammen i alpinmiljøet hva vi kan bruke det til. 

 

Sortland og Omegn Skiklubb v/Torgeir Arntsen: 

- Godt Samarbeid i Lofoten – Vesterålen. 

- Utfordring: Snø, rekruttering, Anlegg – snæsikkert. 

- Kjempebra initiativ. 

- Usikker på hva en person i 50% kan få til. 

- Fokusere på noen klubber om gangen, eller områder eks. anlegg. 

 

Arnfinn: 

- Mye som kan være suksessfaktor. 

- Klubboverskridende tiltak. Mange små klubber. 

- Håper også på samarbeid på tvers av gren for de yngste. Potensiale 

for rekruttering. 

 

Takk for møtet! 

 

 

Deltagerliste: 

 

Nordland Skikrets: 

Arnfinn Paus, Kretsleder/Sortland og Omegn SK 

Siri-Elise Bjørgaas, Alpinkomiteen Nordland Skikrets/Svolvær Alpinklubb 

Mona Myrland, Adm. sjef 

Klubber: 

Anniken Jørgensen, Mosjøen IL Ski 

Anton Killi Ringen, Mosjøen IL Ski 

Ingvild Gabrielsen, Tverlandet IL 

Torgeir Arntsen, Sortland og Omegn Skiklubb 

Siri-Elise Bjørgaas, Svolvær Alpinklubb 

Norges Skiforbund: 

Sven Håkon Kulbeck, Rådgiver Krets/Klubb 

Bjørn Bruvoll, Nord Trøndelag Skikrets  


