
 

AKTIV START           Et allsidig aktivitetstilbud gjennom lek, uavhengig av utviklingsnivå og alder?  

FUNdament           Et variert og spennende aktivitetstilbud preget av stor aktivitet og mestring?  

LÆR Å TRENE 

          Et aktivitetstilbud tilrettelagt ut fra utviklingsnivå og en allsidig aktivitetskultur? 
 

Aktivitet som har fokus på mestring og grunnleggende ferdigheter? 

TRENE FOR Å TRENE 

Et allsidig aktivitetstilbud tilrettelagt ut fra utviklingsnivå? 
 

Et aktivitetstilbud som fremmer samarbeid på tvers av grener og idretter? 
 

Et aktivitetstilbud for utøvere som ikke ønsker å konkurrere? 

TRENE FOR Å KONKURRERE 

Et treningstilbud på tvers av gren, klubb og team? 
 

Et treningstilbud som legger til rette for at utøveren kan kombinere  
klubbaktivitet med trening i regi av skole, team eller landslag? 

TRENE FOR Å VINNE Landslagsutøvere som benyttes i rekrutteringsarbeidet av nye medlemmer? 

KONKURRERE LIVET UT 

Et tilbud for utøvere som ønsker å være aktive uten å konkurrere? 

AKTIV LIVET UT 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIV START 

Et samarbeid med andre aktører for å etablere snøsoner i nærmiljøet?           

FUNdament 

LÆR Å TRENE 

Et samarbeid med andre aktører for å etablere 
varierte klubbanlegg for helårsbruk? 

 
Tilgang til snøsikre anlegg i nærmiljøet? 

TRENE FOR Å TRENE Sikret arealtilgang for skianlegg gjennom kommunedel- og reguleringsplaner? 

TRENE FOR Å KONKURRERE En tilpasset anleggsutvikling i tråd med ambisjoner for fremtidige arrangement? 

TRENE FOR Å VINNE Skiklubben har ingen mål 

KONKURRERE LIVET UT 

Et samarbeid med lokale løypelag og kommuner for å sikre 
god drift av turløyper? 

AKTIV LIVET UT 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIV START 

Karusellrenn som utvikler allsidige skiferdigheter og fremmer mestring? FUNdament 

LÆR Å TRENE 

TRENE FOR Å TRENE 
Alternative konkurranseformer med høy aktivitet, variasjon, sosial 

tilrettelegging og fokus på allsidig ferdighetsutvikling? 

TRENE FOR Å KONKURRERE 

Landsrenn og mesterskap som følger Skiforbundets lover og avtaler? 
 

Landsrenn og mesterskap som videreutvikler lokale konsepter for 
arenaproduksjon, markedsføring og opplevelse for utøvere og publikum? 

TRENE FOR Å VINNE Gode rutiner for å rekruttere frivillige til arrangementene? 

KONKURRERE LIVET UT 

Et tilrettelagt arrangementstilbud for medlemmer som ikke ønsker å konkurrere? 

AKTIV LIVET UT 

 

 

 

 

 



 

AKTIV START Trenere som tilrettelegger aktivitet med fokus på basistrening 
og allsidig ferdighetsutvikling? 

 
Trenere som skaper variert og spennende aktivitet preget av lek og glede? 

 
Gode rutiner for å rekruttere utøvere som trenere? 

 
Et samarbeid med trenere fra andre grener og idretter? 

FUNdament 

LÆR Å TRENE 

TRENE FOR Å TRENE 

Trenere som tilrettelegger aktivitet med fokus på utviklingsbasert læring? 
 

Trenere som tilrettelegger for et høyt og variert aktivitetsnivå med  
innslag av andre idretter? 

 
Trenere som tilrettelegger aktivitet for de som ikke ønsker å konkurrere? 

 
Gode rutiner for å rekruttere tidligere utøvere og kvinner som trenere? 

TRENE FOR Å KONKURRERE 

Utdannede trenere som driver opplæring og veiledning for foreldre,  
aktivitetsledere, instruktører og andre trenere? 

 
Gode rutiner for å rekruttere kvinnelige trenere? 

TRENE FOR Å VINNE Skiklubben har ingen mål 

KONKURRERE LIVET UT 

Trenere for de som ønsker å være i aktivitet uten å konkurrere? 

AKTIV LIVET UT 

 

 

 

 

 

 


