
 

Handlingsplan for Alpinkomiteen i Troms Skikrets 2014 til 2016 

Visjon, verdier og hovedmål. 

Alpinkomiteen i Troms Skikrets (AK) sin handlingsplan skal i perioden bygge på 

Norges Skiforbunds og Troms Skikrets visjon fram mot 2016: «Mange, gode og 

glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt til grunn for 

forbundets arbeid. 

Skiforbundets verdier er: 

- Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

- All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og 

ærlighet. 

AK må prioritere noen områder og fokuserer i perioden 2014/15 på følgende: 

1. Breddeidrett 

2. Rekruttere til toppidrett 

3. Arrangement 

4. Kompetanseutvikling 

 

1. Breddeidrett. 

1.1: Basisrekruttering av barn. 

Mål: AK skal sikre at kjøring på alpin ski er en lett tilgjengelig vinteraktivitet 

for flest mulig barn. 

Tiltak:  

- AK blir en pådriver og støttespiller for klubbene i arbeidet for flere lokale 

nærmiljøanlegg i kommunene. 

- Stimulere klubbene til å øke bruken av «Ski i skolen» i de lokale skoler og 

barnehager. 

- Oppfordre klubber til å arrangere Telenorkarusell. 

- Skiklubbene skal, i samarbeid med kretsen, bidra til å legge til rette for 

kurs 



 

1.2: Klubbaktivitet for barn 6 – 12 år. 

Mål: Skiklubbene skal sikre en åpen og inkluderende klubbaktivitet for å 

rekruttere og beholde utøvere.  

Tiltak: 

- Øke aktivitetstilbudet i skiklubbene med fokus på skilek. 

- AK skal arbeide for at skiklubbene i Troms utvikler sitt konkurransetilbud 

til barn og ungdom med ulike ambisjoner og forutsetninger.  

- Øke deltakelsen i Telenor karusellen. 

- Øke antall registrerte barn i aldersgruppen 6 – 12 år. 

 

1.3: Klubbaktivitet 13 – 19 år.  

Mål: Skiklubbene skal arbeide for at flere ungdommer velger å være aktive 

innenfor organisert idrett lengst mulig. 

- Arbeide for at skiklubbene i Troms utvikler sitt konkurransetilbud til barn 

og ungdom med ulike ambisjoner og forutsetninger.  

- AK skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom klubb, krets og 

regionens videregående skoler. 

- AK og klubbene samarbeider om å videreutvikle et godt samlingstilbud. 

- Stimulere klubbene til å tilby treningstilbud til ungdom som ikke ønsker å 

konkurrere 

- Arrangere leder og trenerkurs rettet mot utøvere, framtidige ledere og 

trenere. 

1.4: Skiidrett og voksne, 20 år og eldre. 

Mål: Skiklubbene skal rekruttere og beholde flere voksne medlemmer. 

- Klubbene utvikler treningstilbud for voksne. 

- Klubbene utvikler trenerkurs og arrangementskompetanse blant voksne 

medlemmer-  



 

2: Rekruttering til toppidrett. 

AK skal rekruttere utøvere til toppidretten ved: 

- Å søke samarbeid for lokale treningsmiljøer opp mot regionale 

kompetansesentre, fag- og toppidrettsmiljøer, særlig med skigymnaset i 

Narvik men også med VGS i Tromsdalen og Olympiatoppen i Tromsø.  

- Samarbeide i krets og region, særlig med Nordland Skikrets, om å 

forberede U16 løpere til å bli junior løper ved krets- og regionsamlinger 

der skiteknikk og kompetanse økes. 

- Skape et miljø i krets- og regionen, særlig sammen med Nordland 

Skikrets, der U14 og U16 løpere og juniorer blir bedre kjent med 

hverandre. 

- Arrangere eller delta i minst 6 krets- eller regionsamlinger på snø eller 

barmark.  

3: Arrangement. 

3.1: - Bidra til at klubber arrangerer Telenorkarusell og DNB Åpen dag i flest 

mulig anlegg. 

3.2: - Bidra til planlegging og avvikling av minst fem terminfestede renn på krets 

eller høyere nivå i minst tre forskjellige anlegg i Troms skikrets.  

3.3:  - AK arbeider for at minst 1 stort nasjonalt arrangement legges til kretsen i 

tingperioden. 

3.4:  - Samarbeid med nabokretser om terminlister der det er naturlig å delta i 

hverandres kretsrenn. 

3.5:  - Samarbeid med nabokretser om logistikk og deltakelse i nasjonale renn 

for U14 og U16 løpere. 

3.6:  - Tilrettelegge for at klubber som tildeles terminfestede renn kan lære av 

arrangementskompetansen i skikretsen. Kurs for spesialfunksjoner som 

speakere og tidtakere bør arrangeres. 

3.7.: - Kvalitetssikre TD-funksjonen, blant annet ved å tilrettelegge for at Troms 

Skikrets har tilstrekkelig TD-kompetanse. 



 

4: Kompetanseutvikling.  

Mål: Øke kompetansen på trener og arrangementssiden.  

- Øke kompetansen ved å gjennomføre og verve til deltakelse i kurs under 

regionale samlinger. 

- Implementere og utdanne instruktører. 

- Rekruttere flere, og særlig ungdom, kvinner og tidligere utøvere som 

trenere og ledere. 

- AK vil videreutvikle samarbeidet med NSF, med skigymnaset i Narvik og 

idrettsmiljøene i Tromsø for økt kompetanse.  

 

Denne handlingsplanen ble vedtatt i Nordkjosbotn, 2. februar 2015.  

Alpinkomite for Troms Skikrets ved Merete Paasche, Vibeke Haukeland, Trond 

Viggo Opdahl, Tom Bekkelund og Reinhold Fieler (AK leder)  


