
Handlingsplan - Oppland Skikrets 2017 - 2019
PRIORITERTE MÅL OG TILTAK  i skipolitisk dokument for Oppland Skikrets i perioden vår 2017 - vår 2019

Innsatsområde:  UTØVER

Nivå:  TRENE FOR Å TRENE

Mål:  Skikretsen skal implementere SUM slik at utøvere skal få variert bevegelseserfaring gjennom tilrettelegging av allsidig aktivitet tilpasset utviklingsnivå

TILTAK

1. Arrangere kretssamlinger med fokus på allsidighet på tvers av grener, f.eks. Xtrem Spræk og Høstcamp

2. Påvirke klubbene til å arrangere klubbsamlinger på tvers av alder og nivå. Skikretsens oppgave blir her å stimulere, påvirke og informere klubbene. 

Nivå:  TRENE FOR Å KONKURRERE

Mål:  Skikretsen skal skape utviklingsmiljøer på tvers mellom klubber i kretsen, og klubber på tvers av kretsgrensene

TILTAK

1. Arrangere kretssamlinger/ regionsamlinger på tvers, gjerne også i samarbeid med nabokretser.     

2. Bruke klubbtrenere på breddesamlinger i kretsregi.              

Innsatsområde:  ANLEGG

Nivå:  AKTIV START, FUNDAMENT

Mål:  Skikretsen skal gjennom utforming av anleggsplan stimulere til utvikling av nærmiljøanlegg som kan brukes hele året

TILTAK

1. Oppfordre våre klubber til å planlegge og utvikle allsidige anlegg for helårsbruk, og søke med andre idretter i kommunen.      

2. Tilgjengeliggjøre info om bygging av nærmiljøanlegg med planskisser og økonomiske eksempler

3. Møte og samarbeide med andre idretter, gjennom idrettskrets og andre særkretser. 

Nivå:  LÆR OG TRENE

Mål:  Skikretsen skal definere det til enhver tid gjeldende anleggsbehov som skal fremgå i skikretsens anleggsplan for perioden

TILTAK

1. Kartlegge anleggsbehovet til klubbene.   

2. Jobbe aktivt for å ha en til en hver tid oppdatert anleggsplan og følge opp denne.

Innsatsområde:  ARRANGEMENT

Nivå:  AKTIV START, FUN, LÆR og TRENE

Mål:  Skikretsen skal implementere nye arrangementskonsepter gjennom sonemøter, klubbesøk og arrangørseminaralder

TILTAK

1. Utvikle en arrangørhåndbok for målgruppen 

2. Arrangere aktivitet/samlinger i skileikanlegg, gjerne på tvers av både alder, nivå og gren. Påvirke klubber til å gjøre det samme.

3. Stimulere og bidra til erfaringsutveksling mellom klubber. 

4. Påvirke klubbene til å gjennomføre aktivitetssamlinger på tvers av alder og nivå i f.eks. skileikanlegg (i stedet for konkurranser). Legge også andre arrangement 

til skileikanlegg. 

Nivå:  TRENE FOR Å TRENE

Mål:  Skikretsen skal veilede arrangørerene slik at klubbene er i stand til å gjennomføre arrangement med fokus på effektivitet og høy aktivitet

TILTAK

1. Lage en enkel arrangørhåndbok der man kan spre gode ideer

2. Arrangere arrangørseminarer.    

3. Stimulere klubber til bruk av skileikanlegg og utnytte terreng- og arenaområde. 



Innsatsområde:  TRENER
Nivå:  AKTIV START, FUN, LÆR og TRENE

Mål:  Skikretsen skal være pådriver for å gjennomføre trenerutdanning for klubbtrenere og implementere trenerløypa i all trenerutdanning

TILTAK

1. Ha en bred og informativ  utdanningsplan for OSK, inkl. Trener 2.      

2. Jobbe aktivt for å motivere klubbene til å satse på kompetanseheving og sende sine trenere på trenerkurs    

3. Arrangere trenerkurs parallelt med arrangement der barna deltar, f.eks. breddesamlinger.

Nivå:  TRENE FOR Å TRENE

Mål:  Skikretsene skal bidra til trenersamarbeid på tvers av skiklubber og grener

TILTAK

1. Arrangere samlinger for trenere på tvers av grener og klubber, der man kan hente kompetanse fra hverandre.    

2. Arrangere trenermøter/-seminar for trenere, med gode foredrag og workshops.

OPPLÆRING OG UTDANNING

KLUBB

Mål: Skikretsen skal kartlegge skiklubbenes behov og på bakgrunn av det tilby utviklingskurs for klubbutvikling, klubbledere og unde ledere i skiklubbene

TILTAK

1.  Opprettholde fadderordningen, dvs. at styremedlemmer i skikretsen fortsetter med jevnlig og systematisk dialog med klubbene i kretsen.           

2. Samarbeide med idrettskrets og andre særkretser om organisasjonsutvikling i klubb

3. Gjennomføre årlige regionmøter

TRENERE

Mål: Skikretsene skal tilby allidrettskurs, aktivitetslederkurs, trenerkurs 1 og 2 og andre instruktørkurs

TILTAK

1. Arrangere trenerkurs på tvers av grener    

2. Arrangere trenerkurs kun for ungdom.       

3. Gjennomføre alle planlagte kurs, også de med få deltakere

KOMMUNIKASJONSARBEID

KLUBB, MEDLEMSKONTAKT, KOMMUNIKASJON

Mål: Skikretsen skal bidra til aktiv medlemskontakt gjennom digitale kanaler

TILTAK

1.  Jobbe aktivt for å oppdatert, aktuell og relevant informasjon i sosiale medier, dvs. hjemmesider, facebook og instagram.

2. Utse en egen webansvarlig i hver grenkomité.   

MERKEVARE OG OMDØMME

Mål: Skikretsen skal være en godt synlig idrettsaktør i fylket

TILTAK

1. Skikretsens ansatte og tillitsvalgte skal jobbe aktivt med å bidra med innlegg/kommentere i lokale medier, og på den måten både synliggjøre skikretsens rolle 

og vise at vi engasjerer oss.



ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

Mål: Skikretsen skal aktivt arbeide for å redusere kostnadsnivået i skiidretten gjennom holdningsskapende arbeid i skiklubbene

TILTAK

1. Stimulere til gjennomføring av byttedager og bruktmesser i klubbene

2. Tilby kurs om vedlikehold av utstyr

3. Ta opp tema på i alle møter i skikretsens regi

OFFENTLIGE MIDLER

Mål: Skikretsen skal sikre de økonomiske rammevilkårene for skiklubbene og skianleggene gjennom politisk påvirkningsarbeid ovenfor fylkeskommunen

TILTAK

1. Etablere kontakt mellom fylkeskommune og skikrets, og invitere oss til "skikretsens time" i fylkeskommunen.

SAMHANDLING

ANTIDOPINGARBEID

Mål: Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid skal til enhver tid danne grunnlaget for Skikretsens arbeid for en ren idrett

TILTAK

1. Ha en klar strategi for å spre informasjon og holdninger om Antidopingarbeidet gjennom skikretsens digitale medier

2. Jobbe for at det stilles krav til at "ren utøver" gjennomføres av alle utøvere i kretsen, bl.a. gjennom å få det inn i alle utøveravtaler.    

3. Jobbe for at alle klubber tilknyttet skikretsen gjennomfører Rent Idrettslag

OFFENTLIGE INSTANSER

Mål: Skikretsen skal arbeide for å tilby skiaktivitet som en del av idrettsaktiviteten i skoletiden i et samarbeid mellom klubb, skole og SFO/AKS

TILTAK

1. Skikretsen skal tilby kompetansehevende tiltak, f.eks. skileikkurs,  til skolenes planleggingsdager. 

2. Invitere lærere til alle kurs vi arrangerer i klubbenes skole-/barnehagekrets

POLITISK SAMHANDLING

Mål: Skikretsen skal drive politisk påvirkning ovenfor fylkeskommuner, kommuner og idrettskretser

TILTAK

1. Ha en fast møteplass med fylkeskommunen 1 gang pr. år, for nettverksbygging med politikerne. 

2. Ta inititativ til gjennomføring av faste møter på Idrettens Hus, med idrettspolitikere fra både idrettskrets og særkretser.    


