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Visjon: Mange, gode og glade skiløpere 
 

Flest mulig skiløpere aktive livet ut 
Klubber og lag, skikrets og skiforbund har et stort og felles ansvar, på hvert sitt nivå, for å bidra til 
gode rammevilkår for frivillighet, samt tilrettelegging og utvikling av idretten. Gjennom Skipolitisk 
dokument (SPD) for perioden 2016-2020 har frivilligheten fått et verktøy til bruk i hverdagen, hvor 
mål, oppgaver og ansvarsfordeling er tydelig for alle. Skipolitisk dokument er bygget på tre modeller:   

• Utøveren er i sentrum 

• Skiforbundets utviklingsmodell – SUM 

• Organisasjonsmodellen; fra klubb via krets til forbund 
 
Skipolitisk dokument gir oss utgangspunkt for skiidrettens mål og retning, for den enkelte klubb, for 
skikretsen og forbundet. Sør-Trøndelag skikrets’ anleggsplan som ble vedtatt på Skikretstinget 2017 
er utformet i tråd med dette. Likeledes vår handlingsplan, som nå er revidert, forenklet og videre 
utviklet i denne nye versjonen. 

 

Skiidrett og skiaktivitet for en bærekraftig utvikling og et godt og sunt liv 
Med idrettens kjerneverdier som basis, sunnhet og helse, glede og trivsel, ærlighet, demokrati og 

fellesskap, ligger det en forpliktelse til at også skiidretten gjør grep, som monner. 

Bærekraftsbegrepet omhandler sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og energi, klima og miljø, og 

målbæres gjennom FNs 17 mål for bærekraft. 

Idrettspolitisk sett er det nødvendig å minske sosiale forskjeller for å kunne nå de mål og visjoner 

som er satt; NIF sine mål om «Idrett for alle» og NSFs visjon om «Flest mulig, lengst mulig, best mulig 

– en nasjon bestående av skiløpere», og «mange glade skiløpere som er aktive livet ut». 

Skiidretten må inkludere et mangfold av utøvere fra ulik sosial bakgrunn og gjøre det økonomisk 

mulig og holdningsmessig ønskelig å delta, for å kunne bestå som nasjonalidrett for barn, unge og 

voksne i alle aldre i Norge. Skiidretten er en viktig kulturbærer som ivaretar demokratiske prinsipper, 

driver med holdningsskapende arbeid, og gjennom aktivitet og miljø bidrar til å bygge psykisk og 

fysisk styrke, ærlige og sunne verdier, samt trygge og sosiale miljøer.  

Samtidig har skiidretten behov for mange flere utøvere og frivillige, ledere og trenere for fortsatt å 

være en viktig idrett vinters tid i Norge. Flere tiltak er iverksatt, og kun eksempler nevnes her. NSFs 

fluorforbud er ett av flere tiltak som kan bidra, forskningsprosjektet «Snow for the future» (hvor NSF 

er partner), opparbeidelse av rulleskiløyper. Byttedager for ski innført mange steder i landet er et 

annet tiltak, mens et tiltak til inspirasjon og etterfølgelse kan være flere store klubbers innføring av 

klare regler andre steder i landet om ett par ski opp til et bestemt aldersnivå.  

Videre er det mulig å ikke bare gjenbruke ski, men også bestanddeler som bindinger og annet 

skiutstyr, og på det viset redusere CO2-utslipp, energibruk og press på miljøet. Ski kan lånes ut/leies 

ut for en rimelig penge, brukte ski kan prioriteres gitt bort til de som ikke har, ski kan eies av klubber 

og arrangører og deles ut til både trening og til renn. Andre tiltak som er i gang   

Skikretsens viktigste oppgave er å være motivator, tilrettelegger og iverksetter for å bidra til videre 

utvikling.  



 

 

HOVEDMÅL 

Positivt fokus på skiaktivitet og skiglede i bredde og topp. 

DELMÅL 1 

Utvikling av kretsens styringsdokumenter 

 Gjennomgang av gjeldende organisasjonsnorm 

 Lage overordnet sportsplan for skikretsen. 

DELMÅL 2 

Opprettholde rekrutteringen 

 Samarbeid med VM 2025 om aktivitet rettet mot barnehager og barneskoler for å vise og fremme 
skiglede. 

 Samarbeid med klubber og skoler for å beholde løpere i idretten så lenge som mulig. 

 Jobbe aktivt med å tilby arrangementskonsepter som fenger barn og unge. 

 Rekruttere lokale arrangører til regionale renn 

 Jobbe aktivt med opparbeidelse av nærmiljøanlegg og basisanlegg knyttet til barnehager og skoler 

 Bidra til at det arrangeres minimum 1 arrangement på tvers av gren og klubb og med 
ingredienser fra andre skigrener – gjerne som et klubbsamarbeid 

DELMÅL 4 

Fokus på utdanning og rekruttering av trenere og ledere 

 Rekruttere og utdanne flere ungdommer 

 Tilby lavterskelkurs i soner 

 Søke mer aktivt samarbeid med kompetansemiljø i distriktet  

DELMÅL 5 

Være en aktiv aktør i skiidrettens holdningsskapende arbeid 

 Aktivt fokus på idrettens fair-play 

 Bidra til å redusere kostnadsnivået i skiidretten  

 Bidra til å tilrettelegge for og iverksette bærekraftige tiltak 

 


