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TOPPIDRETTSREGION HALLINGDAL

Saksopplysning:
Hausten 2019 vart forprosjektet «Toppidrettsregion Hallingdal» etablert. Regionrådet og Olympiatoppen stod for finansieringa, og prosjektperioden var tenkt frå sept. 2019 til juni 2020. På grunn
av korona og bistand til piloten på Ål vgs. med toppidrett og yrkesfag, har forprosjektet strekt seg
ut med eit år til våren 2021.
Hovudmålet med forprosjektet var å utvikle og avklare samarbeidsmodellar, kartlegge og
utarbeide løysingar for å kombinere toppidrett og høgare utdanning eller arbeid. I tillegg skulle
prosjektet synleggjera og «posisjonere» Hallingdal som vinteridrettsregionen i Viken og koordinere
samarbeidet mellom særidrettane, Olympiatoppen og prestasjonsmiljøa. Det vart og etablert ein
pilot ved Ål vgs. der elevane fekk høve til å kombinere toppidrettssatsing og yrkesfagleg
utdanning.
No er forprosjektet avslutta og prosjektrapporten ligg føre. (Sjå vedlegg. Den inneheldt funn frå
ulike kartleggingar, den skisserar moglegheitene ved ei eventuell vidareføring, den set idretten inn
i ein større samanheng og kjem med nokre tilrådingar om vidareføring. Her er utdrag frå
oppsummeringa av planen:
Anbefalinger og muligheter etter gjennomførte kartlegginger:
 Idrettslagene fremstår som for sårbare og samarbeid på tvers kan styrkes i samarbeid med
idrettsrådenes funksjon, i tillegg til støtte fra idrettskretsene og Olympiatoppen Østlandet.
 Kartleggingen av idrettsungdom (04-06 årgang) i de utvalget idrettene viser at 60% vurderer
yrkesfaglig utdanning, hvis det kan kombineres med videre idrettssatsing.
 72% svarer at om det kan tilrettelegges for høyere utdanning og videre idrettssatsing i
Hallingdal, kan det ha betydning for dem.
 22% ville vurdert reiselivsfagskolen, hvis det kunne tilrettelegges for videre
toppidrettssatsning.
 Etter Hallingtinget 2.12.2020 så har ting endra seg. Koronaen har gjort miljøene enda mer
sårbare. Vi ser at det er behov for å tenke bredere, fordi en større bredde vil gi bredere topp.
 En felles og samlende idrettskoordinator, som skal ha et helhetlig bilde på idretten og
toppidretten i regionen, er anbefalingen fra styringsgruppa for videre arbeid.
Styringsgruppa for forprosjektet tilrår at prosjektet blir vidareført og at ein får på plass ein
idrettskoordinator for Hallingdal.
Hallingtinget hadde saka oppe på møte i desember og gjorde slikt vedtak.
«Hallingtinget vedtek å jobbe vidare med prosjektet «Toppidrettsregion Hallingdal», med mål om
å gå frå pilot til eit treårig prosjekt. Hallingdal vil ta rolla som toppidrettsregion for vinteridrett og
utdanning i Viken. RR legg fram sak for Hallingtinget våren 2021.»
No ligg saka føre og handlar om ein skal vidareføre prosjektet.
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Vurdering:
Prosjektrapporten konkluderar med at det riktige steget vidare, er å nytte kunnskap frå
forprosjektet over i eit 3-årig prosjekt, gjennom en idrettskoordinator. Fordi ein i større grad
ønskjer å få med breidda eit slikt prosjekt, er ordlyden endra frå toppidrettskoordinator til
idrettskoordinator i “Toppidrettsregion Hallingdal”. Toppidretten er fortsatt drivkrafta i prosjektet,
men det er vanskelig å bli ein toppidrettsregion utan å vere idrettsregion i botn. Rapporten peikar
også på idrett og aktivitet som viktig for trivsel, helse, oppvekstvilkår, livskvalitet osb
Om ein ser på Regionrådet for Hallingdal sine prioriterte satsingsområde vil ei vidareføring av
prosjektet treffe målsetingane på bulyst og bustadattraktivitet, ungdomsarbeid, rekruttering,
samarbeid skule/næringsliv, idrett og ikkje minst omdømebygging.
Ein idrettskoordinator i regionen må ha brei støtte i idretten. Forprosjektet har vore i kontakt med
idrettslaga i dalen, men det kjem ikkje klart fram om idretten i dei ulike kommunane støttar
forslaget om ein idrettskoordinator, eller om dei ser behovet for ei slik stilling. Når det gjeld
økonomien i forslaget, er ikkje dette tatt opp i rapporten, men det har kome ein eigen søknad om
midlar til ein stilling som idrettskoordinator frå Olympiatoppen Østlandet (prosjekteigar) til
Regionrådet. I søknaden blir Regionrådet bedt om å finansiere ein 100% stilling i 3 år,
kostnadsrekna til kr 1 mill pr. år.
Etter dagleg leiar si vurdering er intensjonen i prosjektrapporten god, men pr. i dag er det ikkje
mogeleg å finansiere ei stilling som idrettskoordinator. Dagleg leiar vil difor tilrå at prosjektet
førebels blir avslutta, men det kan vurderast om det er behov for stillinga etter innspel frå
idrettslaga, og om ein klarar å finansiere tiltaket på annan måte. Regionrådet skal også følgje opp
delar av rapporten gjennom partnarskapsavtala med Viken. Viken FK arbeider med ein «Vikenmodell» som skal ivareta toppidrettselevar i vidaregåande opplæring. Kva løysing som kjem her
blir avgjort i budsjettprosessen i haust, og det vil avgjera om finansieringa av piloten på Ål blir
vidareført.
Forslag til vedtak:
1. Hallingtinget tek prosjektrapporten Prosjektet «Toppidrett i Hallingdal» til orientering.
2. Toppidrett i Hallingdal blir ikkje vidareført, men etter vurdering frå idrettslaga og om det kjem
opp andre finansieringsordningar vil saka kunne takast opp på nytt.

Hallingdal, 8. juni 2021
Jan Olav Helling
Dagleg leiar

Vedlegg: prosjektrapport
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Sammenfatning:
Forprosjektet har arbeidet med kartlegging av idrettslag og utviklingsmuligheter for
morgensdagens utøvere, ifra Hallingdalsregionen, innafor de fem prioriterte idrettene:
snowboard, freeski, alpint, langrenn og skiskyting.
Gjennom spørreundersøkelser, har utøvere med tilknytning fra Hallingdal og som
representer disse grenene, svart på spørsmål som omhandler idretts-, utdannings- og
utviklingsmuligheter her. Disse kan sees på som kvantitative undersøkelser.
Idrettslagene i Hallingdal er også blitt kartlagt via kvalitative undersøkelser, gjennom
samtaler/intervjuer med nøkkelpersoner i og rundt idrettslagene.
Det som er viktig å påpeke er at dette er et «øyeblikksbilde av ståa», og at ting kan forandre
seg. Derfor er en slik type undersøkelse å betrakte som ferskvare i så måte. Man har et godt
grunnlag å fatte beslutninger på, for veien videre.
Med den medaljehistorikken som Hallingdal har å vise til, er det også viktig å poengtere at
«gamle bragder er ingen garanti for fremtidige resultater.» Man må jobbe for det, og legge
til rette for at det kan skje.
Forprosjektet var tiltenkt i perioden fra sept. 2019 til juni 2020. Men pga. utfordringer med
korona og bistand til piloten på Ål vgs. med toppidrett og yrkesfag, har forprosjektet strukket
seg ut med ett år. Dvs. Fra sept. 2019 til juni 2021.
Til tross for dette har forprosjektet vært økonomisk innafor sin opprinnelige ramme, etter at
tilskudd fra avd. Kultur i Buskerud Fylkeskommune har blitt tildelt forprosjektets arbeid med
piloten Ål vgs. Se vedlegg for økonomisk resultat.
Videre i rapporten følger et utdrag av de viktigste funnene i kartleggingen.
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Anbefalinger og muligheter etter gjennomførte kartlegginger:
-

-

-

Idrettslagene fremstår som for sårbare og samarbeid på tvers kan styrkes i samarbeid
med idrettsrådenes funksjon, i tillegg til støtte fra idrettskretsene og Olympiatoppen
Østlandet.
Kartleggingen av idrettsungdom (04-06 årgang) i de utvalget idrettene viser at 60%
vurderer yrkesfaglig utdanning, hvis det kan kombineres med videre idrettssatsing.
72% svarer at om det kan tilrettelegges for høyere utdanning og videre idrettssatsing
i Hallingdal, kan det ha betydning for dem.
22% ville vurdert reiselivsfagskolen, hvis det kunne tilrettelegges for videre
toppidrettssatsning.
Etter hallingtinget 2.12.2020 så har ting endra seg. Koronaen har gjort miljøene enda
mer sårbare. Vi ser at det er behov for å tenke bredere, fordi en større bredde vil gi
bredere topp.
En felles og samlende idrettskoordinator, som skal ha et helhetlig bilde på idretten og
toppidretten i regionen, er anbefalingen fra styringsgruppa for videre arbeid.

Kartlegginger i forprosjektet
Idrettslagene i Hallingdal:
Det er gjennomført et utall møter, telefonsamtaler og intervjuer med nøkkelpersoner i og
rundt idrettslagene i Hallingdal.
Det som er tydelig, er at det er store forskjeller imellom de ulike idrettslagene og også
imellom grenene.
Forskjeller innafor:
-

Organiseringsform. «operativ ledelse»
Kontingenter / treningsavgifter
Aktivitetsnivå.
Tilgang på trenere med utdanning
Rekruttering

Idrettslagene og miljøene er på flere områder sårbare:
-

Ildsjeler
Trenere
Ressurspersoner rundt lagene
Utøvere
Treningsfasiliteter

Summen av disse punktene utgjør miljøene. Om noe faller bort fra listen, så svekkes
miljøene og mulighetene til å drive utvikling.
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Det har vært mange utskiftninger i idrettslagene de siste årene, både administrativt i
klubbene og internt i de ulike grenene. Utfordring å få ting stabilt og forutsigbart. Om å gå
fra personavhengig til posisjonsavhengig. Det handler om kultur.

Kartleggingsundersøkelse no.1: idrettsungdom 2004-2006
20 respondenter – spørreundersøkelse

Alle har en tilknytning til Hallingdal på en eller måte: går på skole her/født og oppvokst
her/bor her.
Kun respondenter fra de prioriterte idrettene.
Hovedfunn:
55% vet ikke hvilken vgs. de vil søke seg til
60% vil vurdere yrkesfaglig vgs.om det kan tilrettelegges for å kombinere yrkesfag og videre
idrettssatsing.
70% rangerer tilpassa opplegg ifht. idrett/treningsmiljø/venner og treningskamerater som de
viktigste faktorene for valg av vgs.
Gjennomsnittlig opplever de at de er en del av middels stort treningsmiljø som har god
kvalitet.
55% «tilrettelegging toppidrett, utdanning og yrkeskarriere» / «teknikk og motorikk»
70% er positive til samarbeid på tvers av idrettsgrener i Hallingdal.

Kartleggingsundersøkelse no.2: idrettsungdom etter videregående skole
107 respondenter – spørreundersøkelse

Alle har en tilknytning til Hallingdal på en eller måte: går på skole her/født og oppvokst
her/bor her.
Kun respondenter fra de prioriterte idrettene.
Hovedfunn:
72% svarer at om det kan tilrettelegges for høyere utdanning og videre idrettssatsing i
Hallingdal, kan det ha betydning for de.
57% vet om andre som driver samme idrett her i Hallingdal og som de vil samarbeide mer
med.
Opptil 60% rangerer interesser/hva de kan tenke seg å utdanne seg til, treningsmiljø og
tilpassa opplegg ifht. idrett som de viktigste faktorene for valg av høyere utdanning.
22% ville vurdert reiselivsfagskolen.
99% har ikke hørt om Hallingdal Karrieresenter/studiesenteret og mulighetene her.
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Gjennomsnittet svarer at de er en del av et middels stort treningsmiljø som har god kvalitet.
Opptil 88% mener det er interessant med samarbeid på tvers av idrettsgrener i Hallingdal.
Idrettspsykologi, tilrettelegging toppidrett/utdanning/yrkeskarriere og
ernæring/helseoppfølging er de temaene flest ønsker innspill på.

Kartleggingsundersøkelse no.3: tidligere toppidrettsutøvere fra Hallingdal
5 respondenter* – spørreundersøkelse
*utfordrende å få inn svar, og med få respondenter må man ta forbehold om grunnlaget. Men: hovedfunnene i
svarene som er kommet inn, foreligger her.

Alle har en tilknytning til Hallingdal på en eller måte: født og oppvokst her.
Respondenter fra flere idretter, ikke bare de prioriterte.
Hovedfunn:
100% er positive til og tror det er bra om det kan tilrettelegges for å kombinere høyere
utdanning og videre idrettssatsing i Hallingdal, for morgendagens toppidrettsutøvere.
Ifht. hva de tror er den viktigste faktoren for å videreutvikle morgendagens
toppidrettsutøvere i regionen, svarer 100% hjelp til å kombinere/tilrettelegge for videre
satsing/utdanning/jobb, mens “bygge solide treningsmiljøer” har fått 60%.
2 av 3 ville ha valgt annerledes ifht. å kombinere utdanning og idrettslig satsning når de ser
tilbake på karrieren sin.
80% syns det er interessant med samarbeid på tvers av idrettsgrener i Hallingdal, og 2 av 3
ville selv ha samarbeidet mer, om det hadde blitt tilrettelagt for det.
Innspill til hvordan region Hallingdal kan skape solide treningsmiljøer, som kan gjøre det til et
attraktivt sted å utvikle seg som idrettsutøver i framtida:
“Jeg tror det er viktig å utnytte seg av de ressursene man har, og tilrettelegge for samarbeid på tvers av
idrettslag i regionen. I basistrening er et mye man kan hente ved å samarbeide på tvers av idrettene. Det
er viktig at det legges opp til at man kan kombinere idrettssatsing både om man velger yrkesfag eller
allmennfaglig utdanningsløp. Det er også viktig at idrettene det satses på har oppdaterte
treningsfasiliteter.”
“Gode trenere, tilrettelagt treningstilbud, god arena for idrett. Som skøyteløper i Hol må det være så god
is som mulig de dagene det skal trenes. Ha folk som kan vanne og bevare sikkerheten slik at det er trykt å
gå der - med tanke på svingene. Burde hatt puter! Samarbeid på tvers av idretter. Felles basistreninger,
samlinger med faglig innhold osv.”
“I freeski trenger man bare og være 2eller fler som er gira. Har mann en eller to og kjøre med kan det være
alt man trenger for og bli motivert. I freeski er trampoline trening og trening med gode forhold på hopp
det viktigste. Så kan det bli tilrettelagt på en måte som gjør det milig og benytte seg av de 15-30 dagene
iløpet av sesongen med gode hoppfoehold ville det vert mega nice!”
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Pilot yrkesfag – toppidrett, Ål videregående skole
Yrkesfag har fått økt status betraktelig de siste årene, og det har vært et ønske at nevenyttig
idrettsungdom i Hallingdal skal få muligheten til å ta yrkesfaglig utdanning, samtidig som de
har muligheten til å utvikle seg videre sportslig.
Kanskje dette kan bidra til at flere velger å holde på lenger med idretten sin, da de ikke må
velge «enten eller» men «både og.» Når man er 16-17 år er det ingen som kan si hvem som
kan bli verdensmester eller ei, og det at det finnes et tilbud for de som ønsker å gå
yrkesfaglig vei og fortsatt satse på idretten sin er viktig.
Basert på et regionalt ønske om å greie ut disse mulighetene gjennom dette forprosjektet,
samtidig som kartlegging av idrettsungdom fra 2004-2006 viser interesse for tilrettelagt løp
toppidrett/yrkesfag, så var grunnlaget på plass for pilot for skoleåret 2020/21.
Samarbeidsmuligheter med Gol vgs. og NTG ble undersøkt, men pga. utfordringer knytta til
logistikk, så ble det heller sett på en lokal løsning på Ål for å innhente erfaringer om
kombinasjon yrkesfaglig utdanning og toppidrettsfaget.
Ettersom godkjenning kom sent fra Viken FK, så ble det en hybridløsning hvor
toppidrettsfaget blir fordelt mellom skole og klubb. For å komme raskt i gang og få erfaring i
forprosjektfasen valgte man å benytte midlene fra regionrådet sammen med Olympiatoppen
Sørøst andel i forprosjektet, i tillegg til en ambisjon om å hente inn støtte fra det lokale
næringslivet. Med bakgrunn i prosjektleders egen erfaring som toppidrettsutøver og
godkjent PPU-utdanning, ble løsningen at hun tok ansvaret for toppidrettsfaget som
faglærer det første skoleåret.
Skoleåret 2020/21 har vi tre elever som har valgt denne løsningen. En jente og to gutter. Fra
idrettene skiskyting og freeski. Kartleggingen viser god interesse fra de neste årskullene.
Viktig at Viken fylkeskommune «heier på piloten» og at vi har kommet i gang så raskt!
Med prognosene som vi har sett i media, så vil det være et stort behov for fagarbeidere i
årene fremover her i Hallingdal. Det er derfor et stort ønske om at mulighetene for
toppidrett og yrkesfag på Ål vgs. kan bestå.
Veien videre er usikker, men med mange muligheter!
Utfordringene med dagens pilot er flere:
-

Avhengig av et visst elevantall for å skape et godt utviklingsmiljø
Ingen ressursperson på skolen er tilgjengelig for toppidrettsfaget pt.hvis man ikke får
til dette via «toppidrettsregion Hallingdal»
Finansiering. *

*Nøkkeltall: kostnad ett programfag kr. 150.000 pr skoleår. Både programfagene toppidrett
1 og toppidrett 2 bør gjennomføres.
Det er ønskelig med en bærekraftig modell som ivaretar idrettselever som går yrkesfag
fremover.
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Viken FK jobber med en «Viken-modell» som skal ivareta toppidrettselever i videregående
opplæring. Først i november 2021 vil det landes et vedtak her, men det som det jobbes med
konkret nå er å se på lokale tilpasninger på hver enkelt skole, for hver enkelt elev, og at
handlingsrommet blir utnytta innafor «organisert studiearbeid» og forlenga løp. Om det er
dette som vedtas, så er det fare for at finanseringen av piloten på Ål opphører.
Utfordringen vi ser med Viken-modellen, slik den er skissert nå, er at det kan «stenge
dørene» for utøverne som er rett under de beste. Fordi de ikke vil kvalifisere for
toppidrettsstatus. I tillegg fordrer det sterke klubbmiljøer og trenere som ivaretar og følger
opp ungdommen på en tilfredsstillende måte.
«Spleiselaget» som var fundamentet for å få piloten på plass, er et uavklart område.
Sammen med regionrådets tidligere daglig leder, har forprosjektet fått på plass og laget en
2-årig intensjonsavtale med Hallingplast AS om ivaretagelse av yrkesfag og toppidrett ved Ål
vgs, først fra skoleåret 2022/2023. Flere avtaler er ønskelig å få på plass.
Mulighetsrommet som ble presentert på Storefjell 2.12.2020 så slik ut:

Og at det riktige steget videre, er å benytte kunnskapen fra forprosjektet og over i et 3-årig
prosjekt, gjennom en toppidrettskoordinator.
Pga. dreiningen mot å få med bredden i større grad i et slikt prosjekt, er ordlyden noe endra
fra toppidrettskoordinator til idrettskoordinator i “Toppidrettsregion Hallingdal”.
At begrepet Toppidrettsregion Hallingdal er ønskelig å bestå, handler om at toppidretten her
er drivkraften inn i prosjektet. Men det er vanskelig å bli en toppidrettsregion først, uten å
være idrettsregion i bunn.
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Når vi ser på tallene fra ungdata-undersøkelsen som går på hvor mange ungdom som er
fysiske aktive gjennom idrettslag i regionen, er snittet her lavere enn for landet generelt. Er
det godt nok? Bare Nesbyen og Flå scorer høyere enn landsgjennomsnittet.
Vi vet at folkehelse og fysisk aktivitet henger sammen, og derfor synes også behovet om å
støtte opp og styrke idrettslagene som en viktig oppgave fremover. Samfunnsmessig gjør
idrettslagene en fenomenal jobb, og de blir av mange oppfatta som hjertet i bygdene. Det er
viktig å ikke ta dette arbeidet for gitt, men støtte opp og bidra til sterke strukturer så de kan
rekruttere både utøvere og trenere og ledere. Koronaen har gitt mange en pause fra
aktivitet i idrettslaget og kanskje har noen også plutselig blitt bevisst alle timene de legger
ned som frivillige. Og rekruttering skjer ikke av seg selv lenger.
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Rapportering opprinnelig søknad forprosjekt «Toppidrettsregion
Hallingdal»
Bakgrunn
Olympiatoppen Sørøst ble etablert 1. august 2017 for å dekke fylkene Buskerud, Vestfold og
Telemark. Avdelingen skal støtte og utfordre særforbundenes toppidrettsarbeid og spesielt
tilrettelegge for utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere. I
Buskerud har vi et toppidrettsgymnas, NTG Geilo, flere videregående skoler med faget
toppidrett, i tillegg til andre videregående skoler hvor vi har elever som ønsker å satse på sin
idrett. Olympiatoppen skal være med å «gi drømmen en sjanse» og tilrettelegge for å
kombinere både videregående og høyere utdanning eller jobb med en idrettslig karriere. I
Hallingdal har vi en unik mulighet til å samarbeide på tvers av de tre videregående skolene
og spesielt utvikle gode løsning i forhold til å kombinere yrkesfag og toppidrett. Her kan vi
skape sterke treningsmiljøer og utvikle modeller som gjør det både attraktivt og mulig å
gjennomføre videregående skole både allmennfag på Gol og yrkesrettet på Ål. Sammen med
studiesenteret og karrieresenteret i Hallingdal, næringslivet og institusjonene for høyere
utdanning kan vi utvikle attraktive modeller som tilrettelegger for en toppidrettssatsing i
Hallingdal etter videregående skole.
Både i forhold til utviklingen av den regionale avdelingen Sørøst og etableringen av de nye
fylkene tror vi at vi sammen kan styrke Hallingdalsregionen, og her spesielt i forhold til
vinteridrettene skiskyting, langrenn, alpint, freeski og snowboard. Alle idrettene har sterke
prestasjonsmiljøer i klubbene i Hallingdal, det arrangeres både samlinger og mesterskap, og
anleggene gir turisme og mange gjestedøgn. Særidrettenes utviklingsmodeller og – trapper
ligger til grunn for å styrke både bredde- og konkurranseaktiviteten i klubbene, i tillegg til
toppidretten i Hallingdal. Gjennom kartlegging og igangsetting av tiltak i et forprosjekt, tror
vi det er mulig å tilrettelegge for at det er attraktive videregående skoletilbud, muligheter
for høyere utdanning eller jobbmuligheter i kombinasjon med en toppidrettssatsing, og
synliggjøre Hallingdal som vinteridrettsregionen i Viken.

Visjon
Utvikle «Toppidrettsregionen Hallingdal»

Mål
Hovedmål
• Flere nye medaljer til Hallingdal
• Utvikle attraktive løsning for å kombinere idrett og utdanning i Hallingdal
 Pilot Ål vgs.

Aktuelle tiltak i forprosjektfasen (ambisjonsnivået må avklares nærmere):

• Utvikle samarbeidsmodeller på tvers av aktuelle klubber i Hallingdal.
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 Positive i adm. og blant utøvere. Korona har gjort det utfordrende i praksis.
o Styrke kompetansen i utvalgte klubbmiljøer i tråd med særidrettens utviklingsmodeller
 Temakvelder og fagsamlinger med utvalgte miljøer
• Utvikle samarbeidsmodeller mellom de 3 videregående skolene for å tilrettelegge for både ønsket
studieretning og idrettskarriere i prioriterte særidretter
 Positivitet blant adm. på skolene, men i praksis viste dette seg utfordrende pga. ulik
oppbygging av timeplanen på de ulike skolene (fritimer/ikke-fritimer), oppstartstidspunkt og
logistikk.
o Utvikle modeller for «toppidrettsstatus» i videregående offentlig skole
 Jobbes med gjennom OLTØ inn mot Viken.
o Kartlegge og utvikle løsninger for å tilpasse yrkesutdanning med en idrettskarriere
 Kartlegging og gjennomføring Pilot Ål vgs.
o Styrke treningsmiljøer på tvers gjennom skole – klubb samarbeid
 Løsningen på pilot Ål vgs. bygger på klubbsamarbeid.
 Løsningen på Gol vgs. bygger på klubbsamarbeid.
 NTG har egen fullverdig løsning.

• Kartlegge og utarbeide løsninger for å kombinere toppidrett og høyere utdanning eller arbeid
 Kartlagt løsninger for å kombinere toppidrett og høyere utdanning.
 Karriereveileder OLTØ koblet på NTG-miljø
 Kartlagt løsning for idrettsutøvere med studiespes. mot reiselivsfagskolen på Geilo.
o Etablere sterke og gode treningsmiljøer for utøvere i alderen 19+ som vil bo, trene og satse
på idretten sin i Hallingdal
 Team Geilo er re-etablert, med skiskyttere og langrennsløpere.
- Utfordrende å skape miljøer utover dette i perioden vi har vært i, på tvers av klubber og
grupper og kommunegrenser.
o Tilrettelegge for «dual career» i Hallingdalsregionen
 Vi har koblet OLTØs karriereveileder opp mot NTG miljøet, og det er avholdt teams-møte
med elever i forkant av fristen for søknad høgere utdanning, gikk ut.
 OLTØ jobber med flere studieinstitusjoner for gode løsninger for idrettsutøvere, og arbeidet
som her gjøres kan komme andre i regionen til gode også gjennom at relasjoner er etablert
og man ser på lokale, gode løsninger.
o Samarbeide med aktuelle studieinstitusjoner, Hallingdal studiesenter og karrieresenter, og
næringsliv
 Vært i dialog med alle vgs. i regionen
 Hallingdal karrieresenter
 Hallingplast har vi fått til en avtale med (mangler formell godkjenning fra adm. i regionrådet)
og de heier på satsningen på yrkesfaglige muligheter for idrettsutøvere.
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o Samarbeide med aktuelle lærlingebedrifter i Hallingdal
-

Lærlingebedriftene er stabile og gode, og samarbeidet med skole er godt. Har ikke gjort noe
arbeid spesifikt ut mot lærlingebedriftene, foruten Hallingplast, da elevene som nå går på
piloten er under VG1 og for de fleste begynner lærlingetida i VG2. Pga. usikkerhet rundt
videreføring av piloten, er ikke dette prioritert da det også fungerer meget godt som det gjør.
Ref. adm. Ål vgs.

• Synliggjøre og «posisjonere» Hallingdal som vinteridrettsregionen i Viken FK2
 Presentasjon Hallingtinget 2/12-2020 over funn og mulighetsrom fra forprosjektet med
påfølgende vedtak fra et unisont politisk Hallingdal: et ønske om å være toppidrettsregion i
Viken FK.
• Synliggjøre løsninger for å kombinere idrett med videregående skole, høyere utdanning eller arbeid
i Hallingdal inn mot Viken FK.
 Pågående arbeide igjennom OLTØ.

• Tilrettelegge for å styrke omdømme, stolthet og verdiskapning i regionen gjennom å utvikle
«Toppidrettsregion Hallingdal»
 Piloten på Ål vgs. blir brukt i flere politiske sammenhenger som et godt lokalt tilbud.
Opplever at denne blir heiet veldig på, og at dette er positivt for regionen.
 Rundt dette punktet kan det gjøres et større arbeide. Lettere om man vet hva man har å
forholde seg til, så man ikke «overselger».

• Koordinere samarbeid med særidrettene, Olympiatoppen og prestasjonsmiljøene
 Flere samlinger med Buskerud skikrets/bestillinger fra NTG.
o Samlinger i Hallingdal hvor lokale utøvere kan delta
-

Har ikke vært mulig pga. korona.
o Fagseminarer

 Har blitt arrangert en åpen temakveld på Geilo, hvor invitasjonen var bred og inkluderte hele
regionen: over 100stk deltok! Deretter kom koronaen og det har ikke vært mulig med fysiske
fagseminarer.
 Teams møter med ulike fagpersoner i den regionale olympiatoppavdelingen er blitt avhold.

Prosjektet vil være forankret i vedtatt Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023 – «Idretten Vil!» og
Olympiatoppen Sørøst sine handlingsplaner.
Buskerud skikrets ved langrennskomiteen underbygger samarbeidsmuligheter og samlinger er lagt til
Hallingdal, se eget vedlegg
Buskerud Skikrets Freestyle/freeski komitè jobber tett med skiforbundet for å implementere
«Buskerudmodellen», et samarbeid på tvers av klubbene både i forhold til samlinger og konkurranser
hvor Geilo IL er sentrale.
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Snowboardforbundet har sitt kraftsenter i samarbeid med NTG Geilo og støtter modellene og
mulighetene for å utvikle et tetter samarbeid med freeskimiljøene og arrangementene i Buskerud.
Utviklingssjef i Norges skiskytterforbund, Harri Luchsinger, støtter initiativet og vil jobbe videre med
en regional modell og kartlegge mulighetene for å utvikle «kraftsenter» for skiskyting i
Hallingdalsregionen.

Organisering
Olympiatoppen Sørøst er prosjekteier
Prosjektleder engasjeres gjennom Olympiatoppen Sørøst.
Det foreslås å engasjere en prosjektleder på timer som vil tilsvare 30-50 % stilling for et forprosjekt
frem til sommer 2020. Det er en intensjon om videreføring og etablere et prosjekt med varighet på
minst to år. Forprosjektet må rapportere fremdrift og måloppnåelse innen avtalt frist og utarbeide en
prosjektplan for videreføring.
Prosjektleder etablerer arbeidsgrupper med representanter for de ulike særidrettene og
utdanningsinstitusjonene etter behov.

Styringsgruppe:

Finansiering
Modellen er et «spleiselag» mellom regionsrådet i Hallingdal, vinteridrettene som vil være med og
Olympiatoppen Sørøst i forhold til midler og/eller ressurser. Olympiatoppen Sørøst med
styringsgruppa søker Regionrådet i Hallingdal om midler for forprosjekt, med en intensjon om
videreføring i minst to år.
Kostnader og finansiering forprosjektfasen
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Finansiering forprosjekt
Ambisjonsnivået på prosjektet og behovet for finansiering er avhengig av størrelsen på
prosjektlederstillingen og hvor raskt denne er på plass. I oversikten er det i tillegg lagt inn en post på
kr. 100.000,- til tiltak som iverksettes i forprosjektfasen hvor idrettene kan søke støtte.
Styringsgruppa vil vurdere tiltak løpende i samarbeid med prosjektleder.
Det søkes om støtte fra regionsrådet til forprosjekt i størrelsesorden fra kr. 250.000,- til kr.
425.000,- avhengig av avklart ambisjonsnivå.

Fremdriftsplan:
Forprosjekt og søknad legges frem til behandling i regionsrådets møte 30.august 2019.
Oppstart i september 2019, med forbehold om å finne den riktige prosjektlederen som kan starte
opp raskt.
Forprosjektet varer ut juni 2020 som betyr at det må gjennomføres en evaluering/rapport og en ny
søknad for behandling for en mulig videreføring i neste prosjektfase.

Drammen 22. august 2019
Jorunn Horgen Avdelingsleder Olympiatoppen Sørøst
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