
Handlingsplan for Skarphedin Langrenn 2022-2023 

Overordnede mål 

Langrennsgruppa skal: 

• Gi et tilbud innenfor breddeidrett og samtidig 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 for å nå de overordnede målene ved å: 

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

• Engasjere dyktige trenere.  

• Arrangere minimum én felles treningssamling 

• Videreutvikle klubb (onsdags) – renn 

• Arrangere et kretsrenn hvert år 

• Arrangere skiskole i Bø sommeren 2022 

• 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 

• Fortsette arbeidet med å jobbe frem et ski-cross område på Nordbøåsen, i samarbeid 

med Bø SSL 

 

• 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 Gi tilskudd til deltakelse, reise og opphold til mesterskap og norgescup for 

ungdom, junior og senior etter egne statutter. Løpere i aldersbestemte 

klasser prioriteres – Ungdommens Holmenkollrenn og Hovedlandsrenn. 

Skarphedin dekker deler av utgiftene NorgesCup/Ungdommens 

Holmenkollrenn og Hovedlandsrenn. 

o Støtte økonomisk treningsarbeidet i Team TeVe eller tilsvarende, 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, sponsorstøtte og omsøkte tilskudd. 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  

o Søke aktuelle tilskuddsordninger for utstyrsinnkjøp 

 

• Markedsføring og annonsering 

o Skarphedin Langrenn har sin egen lukkede Facebookgruppe, der alt av aktuell 

informasjon om kommende arrangementer legges ut, og der det også legges 

ut oppdateringer og bilder fra ulike arrangementer. Facebookgruppen vil 

være en viktig intern informasjonsarena også for 2022/23.   

o Viktig informasjon om arrangementer mm sendes ut på e-post til alle foreldre 

av betalte deltakere i Skarphedin Langrenn. 

 


