
Formål og målsettinger med skigruppa MUIL sesongen 2015-2016 

 

A: Organisatorisk tilknytning: 

Manndalen - ski (skigruppa) er en undergruppe for Manndalens Ungdoms og idrettslag. MUIL er 

medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Skiforbund (NSF) og Kåfjord Idrettsråd.  

Lover og bestemmelser i NIF, NSF og MUIL er retningsgivende for aktiviteten i Skigruppa. ” 

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett” (NIF), ”Utviklingstrapp for langrenn” 

(NSF) er førende dokumenter for skigruppas sportslige aktiviteter. 

B: Overordnede målsettinger.  

 Skigruppa skal ha et aktivitetstilbud og motivere til skiaktiviteter for alle aldre. 

 Ski gruppa skal fungere som en sosial møteplass for de som vil lære å gå på ski og stimulere 

barn til å bli glad i å gå på ski.  

 Skigruppa skal balansere det å gi de som vil satse på konkurranser et tilbud med det å skape 

en arena for de som ikke har ambisjoner om konkurranser, men som ønsker å være med på 

ski. 

 Manndalen - ski sin treningsfilosofi er breddeorientert, ut i fra ideen om at jo flere barn vi har 

med oss oppover i årsklassene jo større sannsynlighet er det for at noen faktisk velger å satse 

aktivt på langrenn. Dette betyr at et det sosiale aspektet ved vår aktivitet for alle aldre er 

avgjørende for de sportslige mål.  

 MUILs skigruppe skal videreutvikle anlegg til motion, trening og arrangement. 

Rekruttering, treningstilbud og miljø: 

 Rekruttere flere barn til deltagende på gruppas aktiviteter ved å stimulere til skiglede og 

sosialt samvær rundt treninger og klubbrenn. Skape aktiviteter for familie og alle aldre. 

 Opprettholde og utvikle et treningstilbud for barn i skolealder. 1 til 2 ganger i uka (september 

til april). Ha et tilbud på noen barmarks aktiviteter som fremmer skiferdighetene. 

 Beholde og utvikle et godt miljø. 

 Motivere til en aktiv og deltagende foreldregruppe. 

 Oppfordre foreldre og trenere til å delta i klubbrenn, (karusellrenn) og andre egne 

konkurranser. 

 Skape et miljø rundt treningene slik at det gis tilfeller der alle aldre kan delta. Fortsette med 

«søndagsturer høst», treningssamlinger som åpner for deltakelse av alle aldre, sosiale 

aktiviteter med foreldre og alle aldre. 

 Oppfordre til samarbeid i Nord-Troms regionen. 

C: Sportslige målsetninger. 

 Ha deltakelse i alle aldersbestemte klasser i sone- og kretsrenn. 

 Opprettholde deltakelse i stafetter i aldersbestemte klasser 

 Individuelle pallplasseringer på lokale renn. 

 Deltakelse i kretsmesterskap 



 Deltakelse på Nord Norsk mesterskap. 

 Deltakelse på Kirunaspelen. (avslutning av skisesongen). 

 Deltakere på turrenn. 

 Beholde og anerkjenne miljøskapende turløpere 
 

 

D. Kriterier for støtte ifm skirenn og treningssamlinger. 

 Medlem av MUIL - betalt medlemskontingent. 

 Aktivt deltagende på treninger og planlagte sosiale aktiviteter. 

 Deltakelse på nødvendige dugnader, evt. ved stedfortreder 

 Profilere MUILs  gjeldende sponsorer på konkurranse- og oppvarmingsantrekk. 

 Deltakelse på Skigruppas renn inkl. karusellrenn. 

 For dekning ifm samlinger kreves oppmøte på trening, øvrig gjelder MUIL s reglement 

angående egenandeler. 

Skirenn: 

 Skigruppa dekker startkontingent for de som oppfyller kriteriene i pkt. D1 og 2.  

Ved etteranmelding betaler utøver i regel ekstra kostnad selv. Dersom påmeldt utøver ikke 

stiller til start, dekkes startkontingent av utøver.( gjelder ikke ved sykdom). 

 Startkontingenter til turrenn betales i sin helhet av utøveren. Støtte til deltakelse kan i 

enkeltarrangement og etter søknad. 

Reise og opphold dekkes etter regning: 

 Deltakelse på utvalgte renn, arrangement (liste) av skigruppa med inntil 750:- for løpere. 

Trenere, smørere og ledere: 

 Dekkes inntil 100 % til utvalgte arrangement etter forhåndsinnstilling fra ansvarlig trener og 

med godkjenning fra hovedstyret i MUIL. 

 Antall trenere/ smørere som skal dekkes av skigruppa vurderes ut fra antall utøvere som 

deltar, øvrig tilgjengelig støtteapparat, samlet kompetanse og grad av tilstedeværelse under 

hele arrangementet.(Gjelder større konkurranser og samlinger) 

 Dersom skikretsen har eget opplegg for reise/opphold, skal det vurderes benyttet 

 Kjøregodtgjørelse for trenere/ledere er kr. 1,50 pr. km. 

 

 

Skigruppa 09.03.15 

Dette dokument revideres årlig. 

Bård-Gunnar Hansen, leder. 

 

 


