
Trondheim, 07.05.2019 
 
Skikretstinget Sør-Trøndelag 2019 
 
 
Sak til Skikretstinget 2019: Praksis ved premieutdeling i yngre årsklasser 
 
Temaet for paneldebatten på skikretstinget 21. mai er “flest mulig lengst mulig”. Vi foreslår 
under et tiltak som vi mener vil bidra til dette. 
 
Gjennom mange år med erfaring på barneskirenn, har vi merket en praksis som er sterkt 
mislikt av mange unger: Ved premieutdeling i 11-16 årsklassene, ropes de opp en etter en, 
fra første til siste plassering. Uten at det nødvendigvis er planlagt, stiller ungene seg opp 
etter tur, slik at det blir veldig synlig hvem som kom på de siste plassene. Og hver gang er 
det vondt å observere hvor utilpasse disse sist plasserte deltakerne er når de står der foran 
alle som er tilstede på premieutdelingen.  
 
I Ranheim skiklubb har vi fått mange negative reaksjoner på denne praksisen, som nok er et 
resultat av manglende bevissthet rundt dette, snarere enn en reflektert handling fra arrangør. 
Vi tror den er medvirkende til at mange unger velger å avslutte sin konkurransedeltakelse og 
skikarriere altfor tidlig. Tendensen vi ser, er jo at de som kommer sist i skirenn, ikke kommer 
tilbake særlig mange ganger. Unge presterer på ulikt nivå til ulikt tid blant annet på grunn av 
forskjeller i utvikling, så det vil også være talenter blant de vi mister. Derfor bør vi legge til 
rette for at denne delen av resultatlista ikke blir mer synlig enn nødvendig.  
 
Vi foreslår derfor følgende oppfordring til klubbene fra Skikretstinget: 
 

Som et tiltak for å få flest mulig til å delta i skirenn, og for at så mange som mulig skal 
være med lengst mulig, henstiller vi klubbene å innføre følgende praksis for 11-16 
årsgruppene på premieutdeling: 
 
Avhengig av hvor mange som deltar, kan de første 3-5 plassene ropes opp i 
rekkefølge. Deretter presiserer speaker “jeg leser nå opp resten av resultatlista i 
tilfeldig rekkefølge”. Da kan hun for eksempel lese opp de siste fem på lista, før 
resten leses opp.  

 
Dette er altså et tiltak som er spesielt myntet på de resultatmessig svakeste utøverne, 
samtidig som det gir motivasjon til de raskeste til å havne blant de som blir synlige som 
“topplasserte”.  
 
Vi ber også om at forslaget vurderes tatt videre til Skiforbundet sentralt for diskusjon der.  
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