
 
  

 

 

 

IL Skrim Ski 
 
Visjon: gi barn, ungdom og voksne et trygt, sosialt og utviklende miljø! 
 

Strategi 2015 – 2019 
 
Skigruppas profil 
Skigruppa i IL Skrim ønsker å gi et tilbud til alle i Kongsberg kommune som ønsker å utvikle seg som 
skiløpere. Skigruppa er også åpen for skiløpere som bor utenfor kommunens grenser. Våre 
arrangementer skal være åpne og inkluderende og legge vekt på at vi ønsker å få mange gode og 
glade skiløpere i klubben. Vi gir rom for både allsidighet og spesialisering. 
 
Strategiplanverket 
Skigruppas strategiplan er styrende for den sportslige, sosiale og administrative utviklingen i gruppa. 
 
Strategiplanen er en fireårig, rullerende plan og vedtas årlig. IL Skrim Ski skal i tillegg etablere og 
kontinuerlig oppdatere et årshjul for aktivitetene.  
IL Skrim Ski har sportslige dokumenter for hver treningsgruppe:  

- Skiskole opp til og med 7 år 
- Lysblå  opp til og med 8 år 
- Blå  9-10 år 
- Grønn  11-12 år 
- Rød  13-14 år 
- Sort  15 og eldre 

Ila. neste strategiperiode, bør IL Skrim Ski etablere et sportslig dokument for voksentrening. 
 
Strategiplanen har en administrativ og en sportslig/ sosial del.  
 

Strategi – Administrativ del 
 
Økonomi og administrasjon 
Skigruppa skal fokusere på inntjening for å kunne gi de aktive et best mulig tilbud. Det skal gis 
økonomisk støtte til skirenn og samlinger for de aktive og ellers andre aktiviteter som gir grunnlag for 
bedre sportslig gjennomføring. 
 
Skigruppa er avhengig av foresattes dugnadsinnsats i tillegg til treningsavgift for å tilfredsstille de krav 
og ambisjoner gruppa har. Det skal fokuseres på de sosiale fordeler som også finnes ved deltagelse 
på dugnad. Dette vil igjen skape tettere bånd mellom de foresatte i de ulike aldersgruppene. 
 
Samtlige verv og roller i skigruppa er beskrevet i detalj. Oversikt finnes på skigruppas hjemmesider. 
 
Et av medlemmene i gruppestyret skal være ansvarlig for oppgaver i tilknytting til sponsorer og 
samarbeidsavtaler/sponsoravtaler. 
 
Det skal også tilstrebes at skigruppa har en medieansvarlig som blant annet sørger for pressedekning 
på våre egne arrangementer, samt jobber aktivt for forhåndsomtale og PR for arrangementene. 
 
IL Skrim Ski har ansvar for sitt budsjett og kontroll av egne inntekter og utgifter. 
Regnskap føres av IL Skrim sentralt og oversendes skigruppa. 
 
IL Skrim Ski skal også ha en representant som koordinerer og er informert om vedlikehold, utbedringer 
og utleie av Heistadmoen Skistadion.  



 
  

 

 

Rekruttering 
Skigruppa ønsker å rekruttere barn som vil gå på ski og som ønsker å trene videre regelmessig. 
Skigruppa skal gjennomføre informasjonsmøter for nye medlemmer for best å ivareta den enkelte. 
  
Skigruppa ønsker spesielt å rekruttere flere jenter og legge til rette for å beholde disse som aktive 
utøvere. Det skal også gjennomføres rene gutte-aktiviteter.  
 
Arrangementer 
Skigruppa skal søke om å få arrangere et KM/Cuprenn i Kongsberg hvert år. 
Skigruppa skal innen 4 år gjennomføre minst ett nasjonalt renn. 
Slike større arrangementer skal gjennomføres i samarbeid med andre klubb(er) i Kongsberg.  
 
Det tilstrebes at Skigruppa til en hver tid har 2 stk TD utdannede i klubben. 
  
Karusellrennene er viktige rekrutteringsarrangement, samtidig som det er et konkurransetilbud til alle 
skiglade barn og ungdom i og utenfor kommunen. Skigruppa vil arrangere et antall slike renn hvert år, 
hvorav et av rennene skal ha elementer av skicross/skileik. Karusellrennene tilstrebes også å være 
åpne for senior og veterangrupper/bedriftsgrupper. 
  
Skigruppa skal arrangere klubbmesterskap for klubbens egne løpere. 
 
Skigruppa skal gjennomføre miljøsamling hvert år for foreldre og utøvere i månedsskifte oktober/ 
november. 
 
Skigruppa skal gjennomføre en ski samling hvert år for foreldre og utøvere i månedsskifte 
november/desember. 
 
Skigruppa skal gjennomføre rulleskiaktiviteter hver sommer. 
 
Skigruppa skal legge til rette for samarbeid med andre skiklubber, både i og utenfor kommunen. 
 
Anlegg 
IL Skrim Ski skal ha et skianlegg som tilfredsstiller nasjonale mål for å kunne gjennomføre nasjonale 
skirenn.  
Skianlegget og tilhørende utstyr(løypemaskin, tidtaking etc.) skal årlig evalueres for å se etter nye 
muligheter for forbedring og utvidelse. 
 
Team/elitesatsing 
Skigruppa ønsker å være en aktiv bidragsyter i et mulig forpliktende team/ trenings samarbeide 
mellom skigruppene i Kongsberg. Etter hvert som løperne blir eldre, blir det færre i hver klubb og 
mindre muligheter for å danne gode treningsmiljøer. I tillegg øker kravene til profesjonalitet og 
intensitet i treningene. En teamoverbygging tar sikte på å samle treningsressurser og utnytte disse 
best mulig til utøvernes beste. Løperne beholder medlemskap i sine moderklubber og representerer 
disse i konkurranser, men deltar i teamet ved treningsaktiviteter og samlinger. 
 
Skigruppa ønsker å kunne tilby slike team-samarbeid for løpere fra 13 år og eldre. 
  



 
  

 

 

Strategi – Sportslig del 
 
Innledning 
Den sportslige planen er skigruppas prioriteringsverktøy og angir retningen for den utviklingen man 
ønsker. 
  
Sportslige ambisjoner 
Ambisjonsnivået til skigruppa er: 

• Stille med løpere i alle aldersbestemte årsklasser, begge kjønn 

• Stille stafettlag i alle aldersbestemte årsklasser i KM stafett, begge kjønn 

• Vi skal ha et balansert ambisjonsnivå for deltagelse i skirenn 

• 80% fremmøte på treninger for alle aktive skiløpere i alle klasser 
 
Treningstilbud 
Skigruppa vil tilrettelegge et treningstilbud for de som ønsker å utvikle seg ytterligere som skiløpere. 
Treningene vil omfatte både utholdenhet, styrke og teknikk, med stor vekt på lek og alternative 
aktiviteter som til sammen bygger opp utøvernes ferdigheter som skiløpere. 
 
Det skal lages et opplegg der foreldre til og med grønn gruppe rullerer på å ta støtteoppgaver i 
tilknytning til treningen. Videre skal det utpekes minst en oppmann/ kontaktperson fra hver av 
gruppene. 
 
Vi ønsker videre å etablere treningsmiljøer hvor løperne finner nye venner, bygger selvtillit og utvikler 
seg sosialt kombinert med motiverende treningsopplegg. 
Norges Skiforbunds utviklingstrapp for langrenn gir veiledning på hva som er anbefalte prinsipper, 
mengde og intensitet for forskjellige aldersgrupper når det gjelder trening. Nedenfor har vi pekt på 
innhold i trening/ aktivitet i forhold til alder. Disse er ikke på noen måte utfyllende, men et grovt bilde 
av de faglige anbefalingene. IL Skrim Ski har egne dokumenter som beskriver hver enkelt gruppe. 

Alder Innhold 

Skiskolen (=>7)  
Lyseblå    (=>8) 

 Lek, moro og samvær 
 Kveldsmat 

Blå (9-10 år)  er ikke nybegynnere 
 trenger mengde av leikbetonte øvelser 
 vil ha nytte av enkle koordineringsøvelser med armer og bein 
 vil ha nytte av øvelser knyttet til spesifikk tyngdeoverføring  
 kan ha et ujevnt tempo under langkjøring 
 bør være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter 
 trenger tilgjengelige foreldre 

Grønn (11-12 år)  behersker delvis tyngdeoverføring 
 behersker noe grunnleggende teknikk som padling, enkel- og dobbeldans, diagonal og dobbelttak med 

fraspark 
 behersker og trenger lystbetonte øvelser preget av teknisk fokus 
 behersker jevnt tempo under langkjøring 
 er selvstendige og fokuserte under trening 
 bør være aktive utover skitreningene, gjerne drive med andre idretter 

Rød (13-14 år)  behersker og kan videreutvikle de fleste teknikker både i klassisk og skøyting 
 behersker tyngdeoverføring  
 holder et jevnt tempo under langkjøring 
 behersker og trenger trening i ulike treningsmetoder  
 er selvstendige og fokuserte under trening 
 bør også være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter 

Sort (15 => år)  behersker og kan videreutvikle de fleste teknikker både i klassisk og skøyting 
 behersker tyngdeoverføring 
 holder et jevnt høyt tempo under langkjøring  
 behersker ulike treningsmetoder  
 er selvstendige og målfokuserte under trening  
 bør være aktive utover skitreningene, og gjerne drive med andre idretter 

Trenere 



 
  

 

 

Å utdanne og utvikle trenere skal være et prioritert område, og i et langsiktig perspektiv er det viktig å 
utvikle trenere med bakgrunn i skigruppas egen medlemsmasse. Skigruppa skal legge til rette både 
økonomisk og administrativt for at de som ønsker å utvikle seg i denne retningen skal få mulighet til 
det ved deltagelse på kurs etc. Klubben har en ambisjon om å rekruttere egne juniorløpere som trener. 
 
Ambisjonen er å ha minimum 1 trener per tiende løper i de to yngste rekrutteringsgruppene. 
Ambisjonen er også å ha to faste trenere for hver treningsgruppe + eventuelt tekniske hjelpetrenere 
for de aldersbestemte gruppene fra 11 år og eldre. 
 
Skigruppa skal sette ytterligere fokus på å rekruttere helårs og/ eller samlingsorienterte trenere med 
langrenns faglig bakgrunn. Dette skal bidra til å utvikle de tekniske ferdighetene ytterligere.  
 
IL Skrim Ski vil gi økonomisk støtte til kurs. Alle trenere skal gjennom trenerkurs. Man kan være med 
som trener i to år uten å ha deltatt på trenerkurs. 
 
Treningsgrupper 
Det opprettes treningsgrupper som i hovedsak følger aldersinndelingen. Dog vil det være slik at 
løperne oppfordres til å følge treningsgrupper tilpasset deres tekniske ferdigheter og kondisjon. 
 
Det utarbeides rammeplaner for alle treningsgrupper, slik at trenere har et visst grunnlag for å starte 
sin trening i de enkelte gruppene. 
 
Hver treningsgruppe skal ha egen oppmann/ kontaktperson. Denne personen utpekes/ velges på 
informasjonsmøte for den yngste gruppen hvert år i september. 
  
Skigruppa vil søke treningssamarbeid med andre kondisjonsidrettsgrupper både i og utenfor klubben. 
Dette øker muligheten for å kunne tilby et helårlig treningsopplegg med stor variasjon. 
  
Fra 13 år og oppover skal treningsgruppene ha et støtteapparat på klubbens prioriterte renn. Dette 
omfatter smørere og etter hvert sekundanter. 
 
Alle løpere som representerer IL Skrim Ski på skirenn, både innenfor og utenfor kretsen, skal bruke 
skigruppa sitt profileringstøy, og ellers følge profileringsreglementet som gjelder for IL Skrim.  
Man skal videre søke å profilere IL Skrim med bannere/ seil på alle skirenn som våre løpere deltar i. 
  
Treningssamlinger 
Treningssamlinger er viktig både for den sportslige og den sosiale utviklingen i klubben 
 
Skigruppa ønsker å legge til rette for treningssamlinger, både på barmark og snø.  
 
Sosiale samlinger 
Sosiale samlinger er viktig for å bygge fellesskap i klubben. 
 
Oppmennene/ kontaktpersonene skal arrangere sosiale samlinger for hver treningsgruppe, både i 
tilknytning til – og løsrevet fra – treningssamlinger. 
 
Rollebeskrivelse/ kompetanse sportslig leder 
Skigruppa skal ha en sportslig leder med overordnet ansvar for den sportslige utviklingen i gruppa. 
 
Sportslig leder koordinerer treningsaktiviteter, herunder inndeling i årsklasser, administrerer trenings 
forum og sammenstiller trenernes opplegg for de ulike årsklassene. 
 
Sportslig leder rekrutterer trenere i samarbeid med Styret, og har ansvar for at de enkelte 
treningsgruppene tildeles tilstrekkelig trenerressurser til å gjennomføre de planlagte oppleggene. 


