
Skolen på ski-konkurransen
Hvilken skole er best på ski? 
På barnas.skiklubb.no kan du og din skole konkurrere med 
andre skoler i landet. Få med deg lærerne på skolen og bli med! 
Dere må bruke Distansekort på nett. Her g jelder det å registrere 
alle aktiviteter barna g jør med ski på beina!

Direkte på www.distansekort.no kan dere hele tiden følge med 
på hvordan skolen ligger an. 
Dere kan også kåre skolens 
beste klasse/gruppe,
eller kanskje utfordre
naboskolen?

Fine premier og diplom 
til de beste skolene!

STARTNUMMER
barnas.skiklu

bb.no

Arrangørmateriell
Materiellet er gratis og bestilles  
på idrettsbutikken.no

aktivitetsbanken.no
Her finner dere tips og idéer til aktiviteter 
innen mange forskjellige idretter!

Idrettsglede i Skolen
På idrettiskolen.no finner dere en 
samlet oversikt over skoleaktivitetene 
til ski, orientering, friidrett, svømming 
og golf.

Hei alle lærere!
Norges Skiforbund har tilrettelagt en rekke aktiviteter som dere kan ta i bruk 
i undervisningen. Dere finner alt sammen på barnas.skiklubb.no, også mange tips 
og idéer som ikke er avhengig av snø.

Vi håper dette kan være til hjelp når dere skal skape lek og spenning for elevene!

Distansekort 
på nett  
La elevene opprette sin egen skiside,  
der de skriver inn alle sine skiaktiviteter.

Sum km

Dato Sted, aktivitet Km

År: 20......Navn:   
          

Alder: 

Sett deg et mål
Er du mye på ski kan du registrere all 
skiaktiviteten din, og sette deg et mål. 
Kanskje klarer du gull i år?

Langrenn inkl. rulleski
Tilbakelagt distanse.

Alpint, telemark, freestyle og snøbrett
En time aktivitet = 4 km.

Hopp og kombinert
Hopplengde i meter x 20 eller
bakkens lengde.

Funksjonshemmede
Foresatt/lærer/trener vurderer kravet

Ved skileikaktivitet hvor det ikke er så 
lett å måle distansen, anbefales at en 
voksen vurderer antall kilometer utfra 
hvor lang tid barnet har vært i aktivitet. 
Et utgangspunkt kan være hvor lang tid 
barnet normalt bruker på å gå en gitt 
distanse på ski.

Hvordan regne ut kilometer

barnas.skiklubb.no

Sum km

Dato Sted, aktivitet Km

År: 20......

Sum km

Dato Sted, aktivitet Km

År: 20......

Regler for Barnas Skimerke
Alder pr. 

31.12
i sesongen

Start-
merke Bronse Sølv Gull

Til og med 7 år

8 - 9 år

10 - 11 år

12 - 13 år

3 turer 

for alle

15 km

25 km

50 km

100 km

25 km

50 km

100 km

200 km

50 km

100 km

200 km

300 km

Klasseinndelinger
Aldersklasser følger kalenderåret.
Eksempler:
Født 21.12.2001 = 12 år hele sesongen  
  2012-2013
Født 21.12.2002 = 11 år hele sesongen  
  2012-2013
Født 21.12.2003 = 10 år hele sesongen  
  2012-2013   

NORGES SKIFORBUND GRATULERER MED INNSATSEN!

Sted
Dato

TILDELT

Sign

Sign
Erik RøstePresident, Norges Skiforbund

barnas.skiklubb.no

DIPLOM

Barnas Skimerke
Distansekortet er grunnlaget 
for om elevene har greid Barnas Skimerke. 

Bruk merkene som motivasjon til skiaktivitet! 
Barnas Skimerke bestilles via www.idrettsbutikken.no


