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Innledning 
Handlingsplan 2013-2015 for Oppland Skikrets(OSK) bygger på Skipolitisk dokument 2012-
2016 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012.  
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  

 
Skistyret har lagt til grunn 4 hovedprioriterte områder for perioden 2012-14: 

1. Kompetanse 
2. Anlegg 
3. Barn og unge med fokus på bredde 
4. Kommunikasjon 

 
Ved siden av de skipolitiske målsettingene som NSF har fastsatt, skal OSK være lydhøre for 
hva skiidretten i Oppland ønsker at kretsens administrasjon og tillitsvalgte skal fokusere på i 
perioden 2013-2015. Handlingsplan 2013 – 2015 og rammebudsjett 2013-2015 skal være 
retningsgivende for skikretsens arbeid kommende tingperiode.  
 

Oppland er et fylke som karakteriseres som en “vinterdestinasjon” – snøsikkert vinterstid, 
mange vinteridrettsutøvere, store anlegg og arrangementer. På grasrota er det god aktivitet 
og rekruttering, men skilagene møter også utfordringer, som annen idrett og frivillighet.  
 

Mange utøvere velger å flytte til Oppland, spesielt til Lillehammer, der det gis anledning til å 
satse på idrett og tilrettelagte studier ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Det er mye god 
idrettsfaglig kompetanse i Oppland, spesielt i tilknytning til store idrettslag, videregående 
skoler med idrettslinjer og toppidrett, samt HiL. IOC har tildelt Youth Olympic Games 
(YOG2016) til Lillehammer i 2016.  
 

OSK har anledning til å bidra til utvikling i dette mangfoldige vinterlandskapet! 
OSK inviterer derfor alle sine lag og medlemmer til å være med på å utforme satsnings-
områdene for de neste årene. Handlingsplanen som legges fram for tinget 31. mai – 1.juni, er 
et forslag – det skal behandles, endres og tilpasses medlemmenes meninger og behov i løpet 
av tingforhandlingene.  
 
 
OSK har i Klubbundersøkelsen (2011) svart på spørsmål fra NSF og markert hovedområder 
som klubbene selv ser som store utfordringer: 
 

 Rekruttering 

 Frafall 

 Anlegg 

 Frivillige til trener- og lederroller i klubber og lag 
 
 
Ungdommer i 12–15års-alderen har på en samling i april 2013 pekt ut områder som de 
ønsker at klubber og krets arbeider med: 
 

 Flere samlinger, også fra 13årsalderen, grenspesifikke og på tvers av grener 

 Møter med toppidrettsutøvere 

 Flere utdannede trenere i klubbene 

 Bedre og sikrere anlegg for rulleski 

 Skicross på terminlista i langrenn og som KM-øvelse for 13 – 16 årsklassene 
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OSK fokuserer i sitt forslag til handlingsplan på 6 satsningsområder: 
 

1. Breddeidrett, rekruttering og folkehelse  

2. Toppidrett - junior og senior  

3. Skirenn, arrangement og miljø  
4. Anlegg  

5. Kompetanseutvikling  

6. Organisasjon og informasjon  

 

 
Formål 
OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og 
organisasjon. 
  
 
Verdier 
OSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på 
grunnverdiene; glede, felleskap, helse og ærlighet.  
 
 
 
Visjon  
OSK skal arbeide for at alle gis mulighet til å utøve skiidrett ut i fra egne ønsker og behov, og 
på den måten skape mange, gode og glade skiløpere.  
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1. BREDDEIDRETT, REKRUTTERING OG FOLKEHELSE 
 

Skiidretten er gjennom sin sterke posisjon en viktig bidragsyter til folkehelsen. Rekruttering 

til skiidretten er derfor en god samfunnsinvestering. Skiklubbene er gjennom sine aktiviteter 

viktige aktører i lokalmiljøene. God klubbaktivitet er et mål i seg selv og også en forutsetning 

for å utvikle skiidretten. For utøvere skal det sikres og utvikles miljøer som ivaretar trygghet, 

trivsel og tilhørighet. Dette vil skape et mestringsbasert læringsmiljø og øke motivasjonen for 

ski og fysisk aktivitet.  

 

Basisrekruttering og skikretsens rolle 

 Bidra til å øke aktivitetstilbudet i skiklubbene med fokus på skilek og allsidighet  

 ”Ski i skolen”. OSK og skiklubbene skal bidra til øke bruken av dette i de lokale 

barneskolene 

 Skiklubbene skal oppfordres til å søke kontakt med idrettsrådene for å øke tildelingen 

av midler til skiidretten 

 OSK og skiklubber skal påvirke lokale myndigheter til å avsette mer ski- og 

lekearealer i kommuneplaner 

 OSK skal, i samarbeid med andre, bidra til å tilrettelegge for kurs og temadager for 

yrkesgrupper som jobber med barn og unge 

 OSK skal bidra til å gjennomføre et årlig arrangement på World Snow Day 

 OSK skal stimulere til at flest mulig fortsetter med utøvelse av skiidrett i voksen alder 

 

 Klubbaktivitet for barn 6-12 år  

 OSK sine grenkomiteer skal legge føringer for typer arrangement på terminlista for å 

skape konkurransetilbud med større variasjon, og som er tilpasset de ulike 

aldersgruppenes utviklingsnivå.  

 OSK skal bidra til å øke deltakelsen i Telenorkarusellen 

 OSK skal arbeide for å øke antall registrerte barn 6-12 år i idrettsregistreringen   

 

Klubbaktivitet for ungdom 13-19 år 

 OSK skal stimulere til lokalt klubbsamarbeid for tilrettelegging av gode 

treningstilbud for utøvere med ulike ambisjoner 

 OSK og grenkomiteene skal videreføre og- utvikle tilbudet om miljøsamlinger  

 Grenkomiteene skal legge føringer for typer arrangement på terminlista for å skape 

tilstrekkelig variasjon i konkurransetilbudet. 

 OSK og grenkomiteene skal arrangere leder- og trenerkurs rettet mot unge utøvere og 

(fremtidige) ledere og trenere 

 OSK skal arbeide for å øke antall registrerte medlemmer i denne aldersgruppen og 

antall utøvere med skilisens i denne aldersgruppen  

 

Ungdomsråd i OSK => YOG2016 

 OSK skal etablere et Ungdomsråd i Oppland skikrets  

 Hovedformål: 

o øke ungdomsdeltagelsen i skiidretten  

o bidra til å utvikle morgendagens idrett  

o bidra til å skape verdens viktigste ungdomsarrangement – YOG2016 
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Skiidrett for utøvere med nedsatt funksjonsevne  

 OSK skal, sammen med skiklubbene og andre naturlige samarbeidspartnere, legge til 

rette for gode treningstilbud for utøvere med nedsatt funksjonsevne  

 OSK skal arrangere / samarbeide med andre aktører for å arrangere minst én 

miljøsamling per år for unge utøvere med nedsatt funksjonsevne. 

 

 

 

 

2. TOPPIDRETT - JUNIOR OG SENIOR  

 
OSK har som målsetting å ha landslagsutøvere i alle grener. Dersom dette skal realiseres 

kreves en innsats både fra klubb og krets – og et langsiktig arbeid med fokus på utøvere og 

klubb- og treningsmiljøer.  

 

For utøvere som har motivasjon og ambisjoner, skal det gis tilbud, uten at dette går på 

bekostning av en breddetenkning i krets og klubb. For unge utøvere skal det sikres og 

utvikles miljøer som ivaretar trygghet, trivsel og tilhørighet.  

 

o OSK vil arbeide for å opprette og beholde gode kretslag – egne eller i samarbeid med 

andre kretser. Utvikling av kretslag skal basere seg på økonomisk forsvarlighet og 

langsiktig tenkning 

o OSK vil, via grentilbud, bidra til å arrangere samlinger for kretsens juniorer 

o OSK vil, via grentilbud og kretslag, bidra til å ta vare på og sikre prestasjonsutvikling til 

løpere som faller utenfor NSF sine etablerte treningsgrupper 

o OSK vil, via grenene, sikre eksisterende kompetanse, samt videreutvikle og fornye 

denne i samarbeid med lokale treningsmiljøer, Olympiatoppen Innlandet og fagmiljøer 

på NTG og HiL 
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3. SKIRENN, ARRANGEMENT OG MILJØ 
 

Skirenn er for de aller fleste utøvere et naturlig treningsmål. For både unge og eldre 

skiløpere er skirenn også en sosial begivenhet der løpere fra flere klubber møtes og utvikler 

vennskap og idrettslige verdier og fair play. Skirenn er både på “godt og vondt” – de viser 

fram idrettens positive sider, men kan også fremstå som et uttrykk for idrettens usunne og 

negative sider.  

 

Skirenn skal følge skiidrettens verdigrunnlag, reglementsbestemmelser og fair play – kun 

ved å fokusere på dette og alles plass på startstreken, kan vi fremme “konkurransens” 

positive sider. Et skirenn skal først og fremst tilrettelegges for å gi utøverne best mulige 

idretts- og mestringsopplevelse. Skal man lykkes i dette, må konkurransearenaen 

tilrettelegges for alle aktører; utøvere, publikum, frivillige funksjonærer, støtteapparat, 

familie og venner.  

 

 OSK skal støtte skiklubbene i sitt arbeid med å tilby allsidige aktivitets- og 

konkurransetilbud til barn, ungdom og voksne 

 Ulik fysisk funksjonsevne skal ivaretas og fremkomme både på terminlister, 

klasseinndelinger, startlister og resultatlister 

 Grenkomiteene skal gjennomføre gode terminlisteprosesser for alle grener iht. 

tidsfrister 

 Grenkomiteene skal vektlegge geografisk spredning, arrangementskompetanse og 

nytenkning ved tildeling av terminfestede renn 

 Grenkomiteene kan tildele KM til arrangører etter gitte og grenspesifikk kriterier 

(TD-kompetanse, ski-cross mm) 

 OSK skal arrangere arrangementskurs for klubber som tildeles terminfestede renn og 

kurs for spesialfunksjoner (speakere og tidtakere). OSK skal søke etter samarbeid 

med andre kretser og idrettskretsen.  

 OSK og grenene skal kvalitetssikre TD-funksjonen, herunder TD-rapporter og TD-

kompetansen 

 OSK ønsker store arrangementer til kretsen og oppfordrer klubber til å søke 

hovedlandsrenn, NM junior og senior i alle grener. OSK sender i forkant av ny 

tingperiode en forespørsel ut til klubbene om det er aktuelle arrangører til de store 

arrangementene 

 OSK skal bidra til miljøvennlige skirenn og arrangementer 
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4.   ANLEGG  

 
Anleggsutvalget er Oppland skikrets sitt faglige organ i alle saker som gjelder skianlegg. 

Oppland skikrets og derved anleggsutvalget har følgende målsettinger for anlegg. 

 

Anleggstilbudet i kretsen skal gi muligheter for skiaktiviteter på alle nivå fra 

leik til toppidrett. Alle barn og ungdom skal ha tilgang til ett skianlegg i sitt 

nærområde. 
 

Strategi: 

Oppland skikrets skal 

 ha en oppdatert anleggsplan med årlige handlingsplaner 

 bistå lagene med å utvikle egne anleggsplaner på lokalt nivå. 

 kunne påvirke de politiske organene gjennom deltakelse i det offentlige rom samt 

søke å få skipersonell inn i idrettsråd og anleggsutvalg. 

 bidra til videreutvikling av skianlegg til beste for rekruttering og arrangement  

 bidra til at det etableres flere skileikanlegg – ved skoler og der folk bor 

 bidra til at det fokuseres på trafikksikkerhet og flere rulleskianlegg / 

rekrutteringsanlegg med asfalt for sommerbruk 

 

 

Det offentlige og næringslivet må komme sterkere inn når det gjelder bygging 

og drift av skianlegg 
 

Strategi 

Oppland skikrets skal 

 arbeide for at driftsutstyr (tråkkemaskin, snøproduksjon, sikkerhetsutstyr samt 

snøscootere) kommer inn under ordningen med spillemidler 

 jobbe med bevisstgjøring av det offentlige og næringsliv mht. gevinstene med 

skianlegg, helseforebyggende og næringsmessig (økonomi og markedsføring) 

 stimulere lag og anleggseiere til å rehabilitere eller bygge nye skisikre anlegg. 

 

 

Oppdatert anleggsregister (idrettsanlegg.no) 
 

Strategi 

Oppland skikrets skal 

 i samarbeid med lag og anleggseiere og presentere ett oppdatert anleggsregister. 

 i samarbeid med lag, anleggseiere, kommuner og fylkeskommunen gjennomføre 

årlige gjennomganger og oppdateringer av registeret. 

 kategorisere alle anlegg (nasjonale anlegg, fylkesanlegg, regionale og lokale anlegg) 
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Anleggsutvalget skal være kretsens faglige organ i alle saker som gjelder 

skianlegg 
 

Strategi 

 Anleggsutvalget skal inneha tilstrekkelig kompetanse 

 Anleggsutvalget skal bistå lagene og anleggseiere ved utvikling og rehabilitering av 

skianlegg. 

 Anleggsutvalget skal samarbeide med idrettsråd, idrettskrets og fylkeskommunen  

 Anleggsutvalget skal gjennomføre kurs/seminar/temadag etter behov fra lagene 

 Ha godkjente anleggsrådgivere i alle grener 

 I samarbeid med kommunene påse at nye anlegg og rehabilitering skjer i h t 

gjeldende lover, regler og bestemmelser  

 

 

Prioritere de forskjellige typer skianlegg innen hver region og i fylket. Dette 

skal danne grunnlag for å prioritere hvilke anlegg skikretsen vil satse på. 
 

Strategi 

Oppland skikrets skal 

 utarbeide en oversikt over hvilke konkurranseanlegg som vi skal ha i Oppland på de 

forskjellige nivåer 

 årlig utarbeide skikretsens prioritetsliste for spillemidler 

 være representert i idrettspolitisk anleggsutvalg i Oppland Fylkeskommune 
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5. KOMPETANSEUTVIKLING 

 
God kompetanse i alle ledd er viktig for å sikre en god og sunn idrett, både i bredde og topp. 

Samfunnet og idretten endres, og gårdagens kunnskap er ikke lenger etterspurt av 

ungdommen. Idretten må åpne seg og være innstilt på forandring og utvikling – kompetanse 

må sikres, og videreutvikles. Dette gjelder på alle områder innenfor idretten – drift av klubb, 

trening, arrangement og anlegg.  
 

Med tildelingen av YOG 2016 har skikretsen en mulighet til å utvikle og fornye, samt 

inkludere ungdom på flere arenaer.  
 

NSF har utviklet trenerløypa som skal ut til klubber og lag fra 2013/14. Andre særkretser, 

skikretser i våre nabofylker, Olympiatoppen Innlandet og Oppland idrettskrets har tiltak og 

prosjekter innenfor utdanning som det er viktig å innlemme i eget kompetansearbeid – og 

utvikle i samarbeid.  

   

 OSK vil tilby trenerutdanning i Trenerløypa i alle sykluser. De første trinnene lokalt i 

den enkelte klubb eller sammen med naboklubber. De høyeste trinnene innenfor 

større områder eller i samarbeid med andre kretser der det er naturlig  

 OSK vil tilby kurs innenfor ulike emner og temaer; leder, anlegg, arrangement, 

organisasjonsutvikling etc. Gjerne i samarbeid med idrettskrets, særkretser eller 

andre skikretser 

 OSK ønsker å rekruttere flere ungdommer og tidligere utøvere til leder- og trenerverv  

 OSK vil søke tettere samarbeid med andre kompetansemiljøer og 

utdanningsinstitusjoner i Oppland og innlandsregionen  

 OSK vil arbeide for å rekruttere og utdanne nye kurslærere  
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6. ORGANISAJON OG INFORMASJON 

 
Skikretsen er bindeleddet mellom NSF sentralt og skiklubbene i Oppland.  

Det er en målsetting for skikretsen å styrke og tydeliggjøre kretsens rolle og å bedre 

skiklubbenes rammevilkår og aktiviteter.  

 

Skikretsen skal  
 

 spille en aktiv rolle for skiidretten i Oppland og bidra til å sette skiidretten i Oppland 

på skiforbundets nasjonale agenda – med tildeling av store arrangementer, mange 

utøvere i alle aldre og på alle nivåer, høy faglig kompetanse og et aktivt korps av 

tillitsvalgte 

 opparbeide tillit i vår medlemsmasse og være en god kilde til informasjon og bistand 

for klubber og medlemmer 

 sikre og utvikle godt samarbeid med NSF sentralt, andre skikretser, særkretser i 

Oppland, Oppland idrettskrets, Olympiatoppen innlandet og YOGORG2016 

 være en aktiv hørings- og samarbeidspartner for relevante parter 

 aktivt å stimulere til og støtte klubbers deltagelse i idrettsråd og kommunale 

prosesser 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503767166337808&set=a.329786760402517.70103.128963377151524&type=1

