HANDLINGSPLAN 2021-2023

Skikretsens mål
Skikretsen skal:
1. Aktivitetsutvikling
1.1. Gjennom oppsøkende virksomhet, generell service og samarbeid med andre særidretter
sikre at klubben kan tilby et helhetlig skitilbud
1.2. Arbeide for åpne tilbud for alle, og bistå med kostnadsbesparende løsninger knyttet til
utstyr, reise og opphold
1.3. Styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og
kompetansetiltak

2. Anleggsutvikling
2.1. Utarbeide anleggsplan som definerer langsiktige behov og god fordeling av anlegg på
ulike nivåer, samt være pådriver og starthjelper til skiklubbens egen anleggs-utvikling
2.2. Være pådriver og bistå skiklubben med å etablere snø soner og snøsikre
nærmiljøanlegg
2.3. Bistå klubbene i å finne gode finansieringsmodeller ved etablering og drift og sammen
med skiforbundet bidra til å sikre arealtilgang for skianlegg og turløyper

3. Arrangementsutvikling
3.1. Iverksette nye arrangementskonsepter gjennom oppsøkende virksomhet og
kompetansehevende tiltak
3.2. Synliggjøre gjennom egne skirenn gode konkurranseformer som setter utøveren i
sentrum
3.3. Tilby opplæring av arrangører og bidra til at frivillige får gode opplevelser på
arrangement

Prioritet hovedmål perioden 2021-2023
1) Aktivitetsutvikling
•
•
•
•
•

Oppsøkende virksomhet ut i sone/klubb for å hjelpe med artige aktiviteter for barn og unge.
Økt aktivitet i sone.
Trenerkompetanse. Samarbeid, felles utvikling.
Enda mer tydelig aktør fra 15 år og opp. Samlinger, kretslag, fellesaktiviteter, VGS mm.
Styrke samarbeid.
Legge til rette for / pådriver for å styrke samarbeid mellom klubb / VGS / Høyere utdanning.
Kretsen er påkoblet løpere gjennom vgs., skigymnas, kretslag, høyere utdanning.

2) Arrangementsutvikling
•
•
•
•
•
•
•

Større spenn i arrangement.
Bistå klubbene og sørge for at flere større arrangement for junior/senior holdes i regionen –
kostnadsreduksjon.
Finne spennende arrangementsformer
Bidra med penger til arrangement
Arrangere arrangementsfora
Løfte fram klubber som har varierte arrangement
Være «på» når arrangement søkes

3) Anleggsutvikling
•
•
•

Flere skicross/skileikanlegg
Sikre tilgang til trening, der aktivitet drives i kommersielle anlegg. Bidra med
avtalekompetanse mm. (Alpine grene)
Bidra til noen kraftsenter/regionanlegg med snøproduksjon f.eks.

Hvorfor

Tiltak

Hvem

Delmål

Hvilken
effekt
ønsker vi å
oppnå

Hvordan
gjøre dette i
praksis

Hvem
har
ansvar
for at det
blir gjort

Når
skal
målet
være
nådd

Økt
aktivitet i
klubb

Flere på ski
Bedre aktivitet.
Senke
terskelen for å
bidra som
tillitsvalgte.
Viktig å
komme i
kontakt med
klubber som i
dag ikke har
mye kontakt
med krets. (Er
det noe vi kan
ta med oss
videre fra
Corona
aktiviteten som
er gjennomført
siste åra?)

Oppsøkende
virksomhet
(fysiske møter)
for å bistå til
god aktivitet.
Viktig at alle
grener omfattes
av aktiviteten og
at aktiviteten er
«grenuavhengig
»

Skiutvikler

Løpende
mål og
aktivitet

Soneansvarlig
Kursveiledere
Grenledere
Styremedlem
mer
Administrasjo
n
Teamressurser

Minimum
20 besøk
pr år.

Desentraliserte
kurs
(trener/arrangem
ent/
leder mm)
(sone/klubb)

Skiutvikler

Løpende
mål og
aktivitet.

Kursveiledere
Soneansvarlig
e

Min 1 årlig
trenerkurs i
hver sone
ila
perioden.

Økt
aktivitet i
sone

Bedre
samarbeid
mellom
klubber og
grener. Mer
sosialt og
utfordrende for
utøverne.

Sonesamlinger

Soneansvar
lig

Løpende
mål og
aktivitet.

Administrasjo
n
Skiutvikler
Grenledere

Minimum
1
sonesamlin
g i hver
sone, hver
sesong.

Større
spenn i
arrangeme
nt.
Arrangem
ent på
tvers med
elementer
fra flere av
grenene.

Få flere til å
delta på
konkurranser,
lengre.

Bistå klubbene
med ideer og
gjennomføring,
arrangementsfor
um, bidra til at
flere
junior/senior
renn arrangeres i
kretsen.

AU

Større
spenn i
arrangem
ent
allerede
vinteren
2022

Grenledere
Administrasjo
n

Deltagelse
på
arrangeme
nt går opp.

Flere
skileikanle
gg

Gjøre det
lettere å
arrangere
leikbasert
aktivitet for
klubbene

Bistå klubbene
med ideer og
kompetanse.
Pådrivere for at
det skal
tilrettelegges for
flere permanente
skileikanlegg/
basisanlegg. Når
det planlegges
nye anlegg, må

Anleggsutv
alg

Flere
anlegg
blir
supplert
med
basisanle
gg.

Administrasjo
n
Skiutvikler
AU
Fylkeskommu
nen

50 % av
alle anlegg
med
aktivitet
utvikles
med bedre
tilretteleggi
ng for
skileik i
perioden.

Aktivitet
Arrangement
Anlegg

Når

Ressurser
Hvilke
ressurser
har jeg til
rådighet

Hva

Bevis ?
Når vet
vi at
målet er
nådd

det alltid
planlegges
område for
skileik.
Sikre
tilgang til
trening i
kommersie
lle anlegg.

Sikre
treningsmuligh
eter

Bidra med
avtalekompetans
e

Handlingsplan rapporteres på vårmøte
Fast punkt på alle styremøter

Grenleder

Styre
Administrasjo
n
Skiforbundet

