
 

 

Handlingsplan 2021-2023 

Vestfold og Telemark skikrets 

Flest mulig, lengst mulig, best mulig-  

En nasjon bestående av skiløpere 

 

Handlingsplanen 2021-2023 for Vestfold og Telemark skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2016-

20, som ble vedtatt på Skitinget i Trondheim mai 2016. Grunnet utsatt skiting i 2020, er ikke ny 

strategiplan vedtatt.  

 

Verdigrunnlag 

Visjon 

Skiforbundet skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og 

behov.  

Skiforbundets visjon er: 

• Mange, gode og glade skiløpere 

Verdier 

Skiforbundets arbeid bygger på det samme verdifundamentet som Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité (NIF) bygger på.  

Skiidrettens verdier er: 

• Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd 

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

 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) 

Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD) bygger på en ny utviklingsmodell, Skiforbundets 

utviklingsmodell, som danner grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i planperioden, og 

den dekker alle innsatsområder. 

 



 

Fig.1: Skiforbundets utviklingsmodell 

 

Modellen skal være skiidrettens røde tråd i kommende periode. Den gir føringer for hvordan 

framtidens organisasjon, utøvere, ledere, anlegg og arrangement skal være. 

Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig. I dette ligger 

aktivitet både for funksjonsfriske og funksjonshemmede, for integrering av medlemmer som ikke har 

et tradisjonelt forhold til snø og ski, og integrering av medlemmer fra alle samfunnslag. Skiidretten 

skal være inkluderende med hensyn til nivå, alder, kjønn, sosial- kulturell bakgrunn, funksjonsevne, 

seksuell orientering og økonomiskevne. 

For detaljer om de ulike nivåene i SUM, se figurer nedenfor. Disse nivåene med tilhørende fargekoder, 

danner også grunnlaget for oppbyggingen av både SPD og skikretsens handlingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Beskrivelse av nivåene i SUM 

 

 

 

 



Kjernevirksomhet og rammevilkår 

 

 

 

Utøveren settes i sentrum, med et langsiktig utviklingsperspektiv.  

Rundt utøveren har vi: 

• Kjernevirksomheten for både klubb, krets og forbund er knyttet til 

o Trenere 

o Arrangement 

o Anlegg 

 

• Øvrige rammebetingelser 

o Opplæring og utdanning 

o Kommunikasjonsarbeid 

o Økonomiske rammevilkår 

o Internasjonalt arbeid 

o Samhandling- på tvers i organisasjonen og mellom organisasjoner 

Skiidrettens samlede hovedmål er gitt av mål for kjernevirksomheten og rammevilkårene. 

 

Arbeidsprosess Handlingsplan 2021-2023 i Vestfold og Telemark skikrets 

I arbeidet med Handlingsplan 2021-23, har styret tatt utgangspunkt i handlingsplanen for 2019-2021. 

Denne har blitt gjennomgått og revidert på de punkter og innsatsområder som kretsen ønsker å jobbe 

med de neste to årene. Innstilling til handlingsplan for 2021-2023 er godkjent av styret 20.04.2021 

 

 

 



 



 


