
Handlingsplan for Skarphedin Langrenn 2018-2019 

 

Overordnede mål 

Langrennsgruppa skal: 

 Både gi et tilbud innenfor masseidrett og legge til rette for talentutvikling innen 

langrennssporten 

 Gi tilbud om trening og renn fra barn til junior, og ved behov, også voksen alder 

 Rekruttere barn fra Midt-Telemark til langrennssporten og arbeide for å beholde 

ungdom innen langrennssporten 

 Være en samarbeidspartner for Bø VGS og Team TeVe i å arbeide med å gi et 

kombinert skole og satsningstilbud for juniorløpere  

 

Tiltak og arbeidsmåter 

Langrennsgruppa vil arbeide mot oppnåelse av de overordnede målene ved å: 

 Skape et fortsatt godt miljø i klubben, på trening og på renn 

 Engasjere dyktige trenere.  

 Fortsette med tilbud om langturer/ekstratrening i helgene, sommer - høst 

 Arrangere minimum èn felles treningssamling 

 Videreutvikle klubb (onsdags) – renn 

 Vurdere muligheten for – og evt. å søke om, et kretsrenn i 2019 

 Arrangere skiskole i Bø sommeren 2018  

 Stimulere til at flere i yngre årsklasser deltar i renn utenfor Bø, bl.a. ved å jobbe for 

lagbygging, stafetter, sprintstafetter, osv. 

 Ta kontakt med naboklubber med tanke på samarbeid, trening, renn o.s.v 

 Støtte deltakelse økonomisk ved å: 

o Låne/leie ut rulleski til yngre løpere som ikke har dette selv 

o Dekke startkontingent for alle løpere i ordinære renn 

o Tilskudd til deltakelse, reise og opphold til Norges Cup, Ungdommens 

Holmenkollrenn, Hovedlandsrenn, NM vurderes av styret og tildeles gjennom 

årlige styrevedtak  

o Støtte økonomisk treningsarbeidet i Team TeVe, som sikrer at juniorer får et 

godt langrennstilbud.  

o Støtte økonomisk deltakelse av klubbens løpere på kretssamlinger 

o Gi tilskudd til opphold på sommerskiskole etter egne satser 



 Langrennsgruppa får sine inntekter fra treningsavgift, startkontingenter onsdagsrenn, 

dugnader og sponsorstøtte. For å kunne nå målene skissert ovenfor, vil 

langrennsgruppa: 

o Fortsatt innhente treningsavgift 

o Ytterligere jobbe for å øke deltakelsen i onsdagsrenn 

o Jobbe for å beholde eksisterende sponsorer og jobbe for å skaffe nye til 

langrennsgruppa  

o Dugnad på Sommarland Skifestival 


