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BSK strategi  

2018 - 2022 
Dette dokumentet er en overordnet strategi plan for Bærums Skiklub for 

perioden 2018 – 2022.  

 

Dokumentet angir tidsplan og ansvarlig organ for gjennomføring av de 

enkelte punktene. Det forutsettes at de ansvarlige i de ulike gruppene 

utarbeider egne planer og tiltak under de enkelte punktene, som inneholder 

konkretisering av tiltak, ressursplan, økonomi mm. 
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Tilnærming og sammendrag 
Dette strategidokumentet er utarbeidet i perioden april 2017 til februar 2018. Arbeidet har vært fasilitert av 

en Atle Rolstadaas i NSF. Prosjektgruppen har bestått av Andreas Hallingstad (skiskyting), Bjørn Einar Kihl 

(Hovedstyret), Henning Sørensen (snowboard), Anders Gjære (freeski), Espen Berglund (alpint), Dag Rune 

Langehaug (Hovedstyret), Hans Petter Arvesen (Kirkerudbakken), Andreas Gjul Dale. 

 

Det har vært avholdt 6 møter. Siste møte var 12. februar hvor dokumentet og innholdet ble presentert for 

gruppelederne med påfølgende høringsrunde. Alle gruppene har kommet med innspill i prosesessen. 

 

Dokumentet har en hierarkisk form hvor man ut fra en visjon strukturert har forsøkt å definere hvordan 

BSK strukturert skal arbeide frem mot denne visjonen. 

 

I arbeidet har det blitt vektlagt å utarbeide en strategi som er i tråd med NSF retningslinjer og metodikk slik 

at BSK bidrar til de overordnede mål satt av NSF. Sentralt i dette er «SUM» (Skiforbundets 

Utviklingsmodell). 

 

Dokumentet er tenkt som retningsgivende for arbeidet som skal gjøres i BSK frem til 2022 med årlig 

revisjon og oppfølging i Hovedstyret og gruppestyrer. 

 

 

 

 
 
Figur 1) Viser hvordan strategigruppen har jobbet med strategiplanen til BSK 
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Om Bærums Skiklub 
Bærums Skiklub (BSK) ble stiftet 19. desember 1885 og er et av landets eldste idrettslag. Klubben ble 

stiftet av 21 unge menn og var den første skiklubb i Bærum. Helt fra starten forsto våre stiftere at det var 

viktig å ha anlegg for å kunne tilby de aktive skikkelige trenings- og konkurranseforhold, og klubben har 

fulgt med i tidens krav og gjerne ligget litt foran.   

 

På hjemmesiden kan du lese mer om klubbens historie. BSK tilbyr i dag aktiviteter i langrenn, alpint, 

freeski, snowboard og skiskyting. Disse utgjør egne grupper i klubben med egne gruppestyrer. 

Representanter fra gruppene sitter også i hovedstyret som er klubbens øverste myndighet mellom 

årsmøtene. Kirkerudbakken er organisert med eget organisasjonsnummer og eget styre bestående av bl.a. 

representanter fra de gruppene som gjennomfører sin aktivitet i bakken. 

 

 
 
Figur2) Organisasjonskart BSK 

Lovnorm 
«Lov for Bærums Skiklub (BSK)» ble vedtatt av årsmøtet 31.mars 2016, og er godkjent av Akershus 

idrettskrets 9. mai 2016. Loven angir at BSKs formål «…er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund 

og olympiske og paralympiske komitè (NIF)». Videre sier loven at «Arbeidet skal preges av frivillighet, 

demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, 

fellesskap, helse og ærlighet». Strategiplanen bygger på vårt historiske formål og verdier, og er således en 

utdyping av denne. Se hele loven på klubbens hjemmeside. 

Virksomhetsidé 
Gjennom involvering, tilrettelegging, kvalifiserte trenere og gode anlegg skal alle kunne utvikle sine 

skiferdigheter i tråd med egne ambisjoner og sportslige mål. 

Visjon 
BSKs visjon skal bidra til å løfte oss frem mot de vedtatte mål, og være en ledestjerne som skal vise vei for 

hele organisasjonen og være noe alle skal strekke seg etter: 

 

Bærums Skiklub skal være den beste klubben for livslang skiglede på alle nivå. 

  

https://weborg2.s3-eu-west-1.amazonaws.com/clubs/20079/files/Hovedklubben/Filer/BSKs%20historie%20og%20idrettslige%20prestasjoner.docx?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCNWCBBQ&Expires=1830414059&Signature=x8WKBtLh0TJjGDs3ZnJZSs2NFqc%3D
https://weborg2.s3-eu-west-1.amazonaws.com/clubs/20079/files/BSK%20lov%2031.03.2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCNWCBBQ&Expires=1830414041&Signature=3HbUrFl%2Bj9cF3V9lJVs8jIo8R3s%3D
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Verdier 
Bærums Skiklub skal bygge på norsk idretts verdigrunnlag og forankre sitt arbeid i de ulike grenene 

gjennom følgende verdier: 

 

Engasjement Bærums Skiklub er et fellesskap der foreldre, tillitsvalgte, trenere og utøvere skal bidra 

til klubbens og hverandres utvikling 

Glede Bærums Skiklub skal tilrettelegge for sosialt samhold og stimulere til livslang skiglede. 

 

Mestring Bærums Skiklub skal tilby sportslig utvikling for utøvere på alle ambisjonsnivå, fra lek 

og mosjon til internasjonal konkurranse. 

Medlemsmasse og demografi 
BSK hadde i 2017 525 medlemmer fordelt på alpint, langrenn, freeski, snowboard og skiskyting, og en 

jenteandel på 37%.  

  

 
Figur3) Medlemstall i 2017 fordelt på de ulike gruppene og fordelt på aldersgruppe. 

 

BSK er en del av Akershus skikrets, som er en av Norges største skikretser målt i antall aktive utøvere. I 

2016 var det 16.533 aktive utøvere i skikretsen fordelt på grenene langrenn, alpint, freeski, hopp, 

kombinert, telemark og turrenn. Dette er en nedgang fra 2015 med størst nedgang i hopp, en liten nedgang 

i langrenn (-8%) og alpint (-3%), mens antallet i freeski er økende (55%).  

 

Fordelingen per idrett viser at 66% var innen langrenn, og 15% innen alpint for 2016. 

 

 
Figur 4) Endring i antall aktive medlemmer i Akershus skikrets i perioden 2014 til 2016 
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Figur 5) Fordeling av aktive medlemmer i Akershus skikrets i de ulike grenene i 2016 

 

 

BSK, med sine 525 medlemmer i 2017, hadde har hatt en svak nedgang fra 2015. Utvikling i medlemstall for 

BSK viser en nedgang i samtlige idretter, bortsett fra freeski. For langrenn er antall medlemmer i BSK 

redusert med -17%, mot -8% i skikretsen. Medlemstallene for alpint viser en nedgang på -19%, mot -3% i 

skikretsen, mens økningen i freeski er 33% mot 55% i skikretsen. Gjennomgående har skiklubbene i 

Bærum kommune en nedgang på -5% i perioden 2014-2016. 

 

Økende andel av jenter/kvinner i BSK 
Antallet jenter/kvinner har økt med 50% siden 2010, en svært positiv utvikling. Spesielt har utviklingen 

vært positiv innen alpint. 

 

 
Figur 6) Endring i aktive medlemmer i BSK fra 2010 til 2016 fordelt på kjønn. 
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Demografi 

God tilvekst i klubbens kjernemålgrupper, og høy andel aktive i idrettslag i kommunen 

Befolkningen i Bærum kommune er økende i alle aldersgrupper. Det var i 2015 ca 32.500 innbyggere i 

aldersgruppen 6 – 20 år, og antallet barn/ungdom i denne aldersgruppen vil øke med 10% frem til 2025, 

ifølge Statistisk Sentralbyrå. Til sammenlikning øker antallet innbyggere med 18% i samme periode for de i 

aldersgruppen 21 – 79 år. Det er med andre ord god tilvekst i BSKs kjernemedlemsgruppe. 

 

 

 
 Tabell 1: Antall innbyggere 6-20 år og 21-79 år, historisk og fremskrevet. 

 

 

Sammenliknet med resten av landet, er antallet ungdomsskoleelever som er aktive i et idrettslag i Bærum 

Kommune høyt. Tallene er hentet fra UngData undersøkelsen. 

 
Figur 7) Andel ungdomsskoleelever som er aktive i idrettslag. 

 

Konkurrerende klubber og tilbud: Flere lokale skiklubber med et bredt spekter av tilbud 

En utfordring for norsk idrett er at mange ungdom slutter med organisert idrettsaktivitet i løpet av 

ungdomsårene. Årsakene til frafall er blant annet økt prestasjonsfokus, større krav til deltagelse, 

økonomi/kostnader og at «det er ikke gøy lenger». Det er også et stort tilbud av andre aktiviteter i Oslo og 

kommunene rundt, i tillegg til at det er økende tilbud av nettspill/gaming. 

I Bærum kommune er det 8 idrettslag registrert i Norges Idrettsforbund med aktiviteter innen BSKs 

kjerneområder. 

 

 
Tabell 2: Nærliggende klubber og deres aktivitetstilbud. 
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Blant disse klubbene er det et spenn av aktiviteter i tillegg til skiidretter, hvor flere også tilbyr fotball som 

er en stor «konkurrent» til skiidretten på vinterstid. Flere av klubbene tilbyr også hallidretter som håndball, 

volleyball, ishockey, basketball og tennis.  

Oppsummerende tendenser 
– God aktivitet innen alle grener i BSK, med Alpint som den største gruppen målt i antall medlemmer 

– Nær 17.000 aktive utøvere i Akershus skikrets, med langrenn som den største idretten med 66% av 

medlemmene 

– Antall medlemmer i både skikretsen og i BSK er noe redusert i 2016 sammenliknet med i 2015, først 

og fremst innen de største idrettene langrenn og alpint. Freeski er den av idrettene som øker både 

i skikretsen og i BSK 

– Klubbene i Bærum med skitilbud viser samme utvikling, med en nedgang på 5% i antall 

medlemmer. Sammenliknet med resten av landet er antall ungdomsskoleelever aktive i idrettslag 

høyt i kommunen 

– Positiv utvikling i jenteandelen i BSK – opp fra 30% av medlemmene i 2010 til 40% i 2016 

– Et bredt spekter av skiidretter tilbys av klubbene i Bærum kommune, med fotball som den største 

«konkurrenten» 
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Økonomi i Bærums Skiklub 

Strategi og hovedmålsetning økonomi 
Bærums Skiklub skal i strategiperioden drifte klubben etter sunne bærekraftige økonomiske prinsipper og 

legge til rette for å få best mulig vilkår for klubben aktiviteter. 

Hovedmål økonomi 
Drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende, avkastning fra Solbergfondet i 

henhold til dennes statuetter og egenandeler (dugnad). Klubben skal ha årlig vekst og skal ha et 

totalregnskap som i minimum går i balanse. 

Status 
Bærums Skiklub har i dag en god og solid økonomi med en egenkapitalandel på hele 74%. Gruppene har de 

siste årene holdt seg innenfor rammene av hovedmålsettingen over, mens Kirkerudbakken har hatt en 

negativ utvikling. Klubben vil fortsatt ha behov for investeringer hvor hovedtyngden av disse vil ligge i 

Kirkerudbakken, som ønsker å gjennomføre 8 nye prosjekter med en totalramme på 17 mill. hvorav 

Bærums Skiklub må stille med ca. 10 mill. i egenkapital frem til 2022.    

 

Salgsinntektene i 2015 ble ekstra høye p.g.a. eiendomssalg som dermed ga et stort overskudd. Salgs- og 

utgiftssiden for 2016 inneholder også to store prosjekter som forventes sluttført i 2018. Noe av 

overskuddet fra salget skal reinvesteres i anlegg og resten er satt i fond (11 mill.). Fra fondet får klubben 

årlige avkastninger på rundt 1 mill. 

Klubbens utfordringer 
Hver av gruppene har egne unike utfordringer, som nedenfor er kort oppsummert: 

 

GRUPPE HOVEDUTFORDRINGER 

BSK - Beholde medlemmene i konkurranse med «sommeridrettene» 

- Generell øke rekrutteringen til BSK (alle gruppene) 

- Øke andelen kvinner i styrer og verv 

- Sørge for tilstrekkelig egenkapital til alle prosjektene som i all hovedsak er 

Kirkerudbakken 

- Gjøre klubben attraktiv for «livslangt medlemskap» 

- Sørge for at klubben har en god soliditet.   

- Fornuftig organisering av klubben 

- Sørge for at Kirkerudbakken igjen blir «lønnsom»  

- Til enhver tid ha et kompetent styre og adm. på plass 

- Legge til rette for at gruppene kan drives effektivt 

- Hvis mulig  - øke frivilligheten (dugnad) 

Langrenn - Ujevn rekruttering fra årskull til årskull 

- Stort sprik i ferdighet i gruppene 

- Engasjere kvinner/mødre til å ta tillitsverv  

- Sikre en god økonomi  

- Rekruttering til de yngste klassene, og beholde opp til de eldre klassene 

- Rekruttere, utvikle og beholde gode trenere 

- Vanskelig å tilpasse treningstider i forhold til ønsket satsing og koordinere 

med BSK Skiskyting 

Alpint - Rekruttering til de yngste klassene, og beholde de opp til de eldre klassene. 

- Rekruttere, utvikle og beholde gode trener 

- Utvikle et interessant tilbud for løpere som ikke ønsker å følge 

konkurranseprogrammet 
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GRUPPE HOVEDUTFORDRINGER 

- Å tilby treningsarenaer med snø i nærheten geografisk på sommer, vår og 

høst. 

- Sikre rekruttering av de beste løperne i vår region til Dønski Toppidrett. 

- Å være avhengig av et sterkt foreldreengasjement med tanke på vedlikehold 

utstyr og transport. Spesielt for de eldre klassene, men også som en terskel 

ved rekruttering til de yngste klassene. 

Freeski - Tilby et tilfredsstillende skianlegg til medlemmene med gode hopp og rails, 

som også kan brukes til større renn som f.eks. Norgescup 

- Øke/opprettholde en stor jenteandel 

- Sikre foreldreengasjement ved god tilflyt av foreldre som deltar i samlinger, 

dugnader og i styret 

- Sikre balanse mellom konkurransekjørere og bredde (chill) 

- Rekruttere og utvikle gode trenere 

Snowboard - Tilby et tilfredsstillende anlegg til medlemmene med en god park – med både 

elementer som kan brukes til de yngste utøverne og anlegg som kan benyttes 

til Norges Cup 

- Øke antall medlemmer ved å opprettholde godt tilsig av de yngste utøverne 

samtidig som de eldre utøverne beholdes i klubben lenger 

- Øke jenteandelen 

- Øke foreldreengasjementet ved god tilflyt av foreldre som deltar på 

dugnader, samlinger og i styret 

- Sikre balanse mellom konkurransekjørere og breddekjørere 

- Rekruttere og utvikle gode trenere 

- Opprette old boys gruppe 

Skiskyting - Rekruttering generelt og blant Jenter spesielt. Skiskyting rekrutterer løpere fra 

Langrenn og nedre alder er 9-10 år. (Da har mange allerede mange andre 

idretter og aktiviteter samtidig og avskallingen i langrenn har startet før vi 

kommer i inngrep) 

- Vi ser utfordringer i forbindelse med å sikre inntekter for å holde et høyt nivå 

på treningene. Dette både med tanke på sikkerhet og sportslig nivå. I tillegg 

ser vi at det blir til dels store utgifter på Vestmarka i forbindelse med å ivareta 

de pålagte aktivitetene som vannprøver, tømming og vedlikehold av 

kulefangere samt vedlikehold av elektroniske skiver. 

- I skiskyting er det viktig å beholde medlemmene tom jr alder. Da går mange 

videre på diverse team og bytter sjelden klubb etter en slik overgang. 

-  

- Utfordring i å få ut riktig informasjon tisdnok. Mange aktiviteter blir planlagt 

for sent 
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Hovedmålsetninger for perioden 2018-2022 

Overordnet målsetning: 

- Øke antall medlemmer gjennom økt rekruttering og tiltak for å beholde flere utøvere enda lenger 

 

For å nå vedtatt overordnet målsetting har Bærums Skiklub formulert følgende hovedmål: 

Hovedmål 1: Utvikling av det sportslige tilbudet 
 Delmål Klubb Gruppe 

1.1 Videreutvikle et attraktivt tilbud for utøvere med store ambisjoner  X 

1.2 Videreutvikler et attraktivt tilbud for utøvere som kun ønsker å være aktive  X 

1.3 Være i forkant av utviklingen innen de grenene BSK har representert idag  X 

1.4 

 

Legge til rette for at skiidretten kan kombineres med andre idretter, særlig 

for barne- og ungdomsidretten 
X X 

1.5 Legge til rette for at man kan være aktiv i flere grupper i BSK samtidig X X 

1.6 Skape et godt sosialt miljø på tvers av grupper, alder og kjønn X  

1.7 Skape et godt sosialt miljø i gruppene  X 

1.8 Skape et aktivitetstilbud som samsvarer med medlemmenes behov og som 

følger utviklingen av nye øvelser 
X  

1.9 Definere og implementeres et sportslig rammeverk for å sikre ønsket 

kvalitet for alle gruppene, trenerne og utøvere 
X  

Hovedmål : Opplæring og utdanning 
 Delmål Klubb Gruppe 

2.1 Rekruttere, utvikle og beholde gode trenere  X 

2.2. Øke kompetansen på styremedlemmer og andre tillitsvalgte X  

Hovedmål 3: Anleggsutvikling 
 Delmål Klubb Gruppe 

3.1 Utvikle anleggene slik at de alltid er i tråd med sportslige behov X  

3.2 Sikre en fornuftig økonomi og forvaltning av anleggene X  

3.3 Modernisere klubbhuset som en sosial og sportslig arena for alle grupper X  

Hovedmål 4: Organisasjonsutvikling 
 Delmål Klubb Gruppe 

4.1 Definere og implementeres en organisasjonsmodell som skaper synergier 

på tvers av funksjoner og grupper  
X  

4.2 Øke foreldreengasjementet og dugnadsinnsatsen  X 

4.3 Gjennomføre rekrutteringskampanjer X X 

4.4 

 

Videreutvikle klubbens fellesfunksjoner (regnskap, medlemssystem, 

antidoping m.m) 
X  

4.5 Øke klubbens inntekter gjennom felles koordinering X  

4.6 Rekruttere flere kvinner i styrer og verv X X 

4.7 Etablere et målesystem som dekker klubbens og gruppenes arbeid med 

strategiske oppgaver 
X  

4.8 Styrke klubbens identitet og merkevare X  

1.9 Definere og implementeres et sportslig rammeverk for å sikre ønsket 

kvalitet for alle gruppene, trenerne og utøvere  
X  



 
 

 
Bærums Skiklub Side 12 

 

Utviklingsmodell  
Som et tiltak i arbeidet mot vedtatte målsettinger for perioden har BSK valgt å følge Skiforbundets 

Utviklingsmodell (SUM). 

 
Figur 8)  Skiforbundets utviklingsmodell (SUM). 

SUM (Skiforbundets Utviklingsmodell) bygger på ulike stadier i menneskets utvikling og støtter seg på 

teorier fra den Canadiske LTAD modellen (Long Term Athlete Development).  

 

Den vektlegger viktigheten av at mennesker utvikler seg forskjellig, og baserer seg derfor på 

utviklingsalder framfor kronologisk alder. SUM har fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor 

kortsiktig resultatfokus.  SUM skal fungere som et rammeverk for hvordan klubben, utøvere, trenere, 

ledere, anlegg og arrangement skal være for at BSK skal kunne skal kunne legge til rette for flest mulig, 

lengst mulig og best mulig. 

 

BSK har typisk tuftet sin virksomhet på følgende premisser: 

– konkurrerende aktiviteter/idretter er enten sommer- eller vinteridretter 

– utøveren har sin skiidrett i BSK som «primæridrett» 

 

Gitt disse premissene har BSK en svært god tradisjon og modell. De fleste/mange idretter har imidlertid 

utviklet seg til å bli helårsidretter allerede fra ganske unge årsklasser, inkludert fotball som tidligere var 

en typisk «sommeridrett». Således «tvinges» mange utøvere tidlig til å slutte med 1 eller flere idretter til 

fordel for sin «hovedidrett», uansett om dette er en vinter- eller sommeridrett. Dette mønsteret ser en i 

mange andre klubber også, og antallet medlemmer i BSK er beskjedent i forhold til befolkningsgrunnlaget. 

 

BSK ønsker derfor å utvikle et rammeverk som tar inn over seg disse endrete premissene. Det betyr at vi 

gjennom vår modell ønsker å utvikle aktivitetstilbud som ivaretar medlemmenes mulighet til å både å 

drive breddeidrett og toppidrett, gjerne på tvers av våre egne grener og andre idretter. BSK mener derfor 

det er avgjørende å legge til rette for at utøverne skal kunne kombinere sin skiidrett med andre idretter og 

grener, sommer som vinter. Vi ønsker også at eksisterende aktiviteter skal fungere som rekrutterings og 

ferdighetsplattform for øvrige aktiviteter, som for eksempel alpint som plattform for freeski, 

boardercross, topptur og langrenn som plattform for skiskyting, kombinert.  

https://www.skiforbundet.no/fagportal/skiforbundets-utviklingsmodell/
https://www.skiforbundet.no/fagportal/skiforbundets-utviklingsmodell/
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Vedlegg 1: Utdyping av utviklingsmodell 
Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) gir føringer for hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, 

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- og kulturell bakgrunn, 

funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk evne. 

 

SUM har følgende hovedprinsipper: 

– Innlæring av grunnleggende og sportslige bevegelser som plattform 

– Allsidighet vs. spesialisering 

– Utviklingsalder vs. kronologisk alder (Relativ aldersforskjell) 

– Sensitive perioder (trene på de riktige tingene til riktig tid) 

– Fysisk, kognitiv og emosjonell utvikling 

– Periodisering (Hva skal trenes i hvilke perioder. Gjerne være aktiv i flere idretter) 

– Konkurranse og treningsplanlegging (innhold og hvor mye i forhold til trening) 

– Skal du bli god, må du øve mye! 

– Implementering i alle ledd i organisasjonen 

– Kontinuerlig evaluering 

 

Det er grundig dokumentert at tidlig spesialisering reduserer sannsynligheten for topprestasjoner samt at 

det antagelig bidrar til økt frafall. Det kan også være krevende for foreldre å være fullt involvert i flere enn 

1 idrett.  

 

Mange opplever også skiidretten som økonomisk belastende. Dette gjelder særlig utstyr og 

reisevirksomhet. Videre er idretter/aktiviteter som er «uorganiserte» og som nødvendigvis ikke har så mål 

å prestere i «tradisjonelle» konkurranser økt i omfang, slik som freeski. De er tuftet på lek, mestring og å 

«ha det gøy» istedenfor «prestasjon». 

 

Ved å ta utgangspunkt i «SUM», kan en grovt dele den inn i 4 dimensjoner: 

– A - Aktivitet som har som målsetning «å vinne» 

– B - Aktivitet som har som målsetning «å konkurrere på ski livet ut» 

– C - Aktivitet som har som målsetning at utøveren er «aktiv livet ut» 

– D - Aktivitetene i forhold til andre idretter/aktiviteter. 

 

Pr i dag har BSK en sterk modell og tradisjon innen dimensjon A. 

 
Figur 9) Viser hvordan SUM kan deles inn i fire områder, hvor BSK i dag har et godt tilbud innenfor A 



 
 

 
Bærums Skiklub Side 14 

 

For å utvikle klubben ønsker BSK å ha et sterkere fokus på «B», «C» og «D» samtidig som «A» opprettholdes. 

Styrking av B-D vil samtidig gi et bedret grunnlag for å opprettholde og utvikle dagens tilbud i «A». 

Samtidig er det viktig å legge merke til at A – C har samme plattform; «Aktiv start», «Fundament» og «Lær 

og trene». Ved riktig tilrettelegging kan tilbudene for «B» og «C» utvikles ved å differensiere omfang, 

kompleksitet og kostnadsnivå.  

 

Man kan også beveges seg horisontalt i modellen, noe som gjør at man tilrettelegger for et godt 

aktivitetstilbud med utøveren i sentrum. 


