
Velkommen til Haustmøtet 2022

Sogn og Fjordane Skikrins

Sandane, 5. november 2022



Rammeprogram

Kl. 13.00-13.30: Fellesdel

Kl. 13.45-16.00: Greinvise fagmøter 

AGENDA FELLESDEL

1) Informasjon frå krinsleiar Finn Årdal

2) Skisprellveka 2023 v/ Melanie Hetkamp-Andersen

3) Telenorkarusellen v/ Melanie Hetkamp-Andersen

4) Klubbesøk v/ Melanie Hetkamp-Andersen



01) Informasjon frå Skiforbundet v/ Finn

• Generalsekretær NSF  

• Kultur og verdiprosess i organisasjonen

• Merkevareprosjekt: skiglede-, samhold, og einheit i heile 

Skinorge

• Rekrutteringsavdeling i NSF

• Anlegg – vert jobba i fagteam 

• Anleggsansvarleg i NSF er Marit Gjerland 

• Randonee som eiga grein i NSF 

• Straumstøtte til idrett



Skisprelluka - et rekrutteringstiltak på tvers av grener



Skisprelluka – hva og hvorfor ?

• Tilrettelegge for motiverende og 

sosial skiaktivitet i eksisterende eller 

nye arena /området

• Også nye skiarenaer kan tas i bruk; 

parker, skolegårder, og snødekte 

løkker i nærheten av boligområder

• Bidra til rekruttering også utenfor det 

eksisterende skimiljøet. 



Skisprelluka målgruppe

Skape Skigleder for barn og 
ungdom 

Foreldre, søsken,  besteforeldre,  

trenere,

ledere og øvrige lokale ildsjeler



IDÈBANK – PLUKK OG MIX ! 

Klubber og ildsjeler  

står fritt til å velge ut 

de aktiviteter som 

passer fra idèbanken

og supplere med egne 

ideer og påfunn 



IDÈBANK   - PLUKK OG MIX !

Etablere en allsidighetsløype /skiløkke med 

ulike elementer 

Området bør være fargerikt og invitere til 

situasjonsstyrt lek og læring. 

Matstasjoner langs skisprell-løypa

Møteplasser i nærheten av løypa;  bålpanne, 

gapahuk, etc.

Lån av utstyrshengere i samarbeid med NSF 

hopp og NSF telemark



IDÈBANK  PLUKK OG MIX  forts. 

Interaktivitet gjennom SoMe - Beste bilde –

beste skisprellvideo, etc

Utlån av utstyr – etabler «minibua» på arena

Skisprellverter som ønsker velkommen

Mini-randoløype i hodelyktsone

Musikk-be aktuelle deltakere lage spillelister i 

forkan

Kombiner med rebus- eller quiz løype

Uttrekkspremier og skisprelldiplomer



Hvordan rekruttere klubbmedlemmer ?

Tiltak for innmelding i klubb via oppfølging  

med klubbinfo via QR kode

Ved inngang til Skisprellområdet kan man 

henge opp QR-kode hvor deltakere 

registrerer



Telenorkarusell 

• Gjennom Telenorkarusell ønsker 

Skiforbundet å skape enda større 

aktivitet i alle skigrener for 

årsklassene opp til og med 12 år. 

• Klubber og lag  er invitert til å 

arrangere Telenor Karuselln i sine 

lokalmiljøer

• Påmelding innen 20.november 

• Opprettholde aktiviteter man har 
begynt gjennom Skisprelluka. 



Klubbesøk 

Ta kontakt ved ønske om klubbesøk 

Melanie Hetkamp-Andersen 

Melanie.hetkamp-andersen@skiforbundet.no

+ 47 469 10 456

mailto:Melanie.hetkamp-andersen@skiforbundet.no


Lukke til med sesongen!


