SAK 42/19

SØKNAD OM FORPROSJEKT «TOPPIDRETTSREGION
HALLINGDAL»

SAKSOPPLYSNING
Bakgrunn
I sak 23-19 orienterte Jorunn Horgen, Olympiatoppen Sørøst om arbeidet og satsingane til
Olympiatoppen Sørøst og samarbeidsmogelegheiter og tilrettelegging for toppidrett i Hallingdal.
Eige prosjekt «i vinteridrettsregionen Hallingdal» vart lansert, drøfta og positivt motteke.
Ut frå vidare prosess som er gjennomført søkjer Olympiatoppen Sørøst i brev dat. 22.8.2019
(vedlegg 1) om tilskot forprosjekt «Toppidrettsregion Hallingdal».
Olympiatoppen Sørøst vart etablert 1. august 2017 for å dekke fylka Buskerud, Vestfold og
Telemark. Avdelinga skal støtte og utfordre særforbunda sitt toppidrettsarbeid og spesielt legge
til rette for utvikling av morgondagens toppidrettsutøvera og trenera. I Buskerud er det eit
toppidrettsgymnas, NTG Geilo, fleire vidaregåande skular med faget toppidrett, i tillegg til andre
vidaregåande skular der det og er elevar som ynskjer å satse på sin idrett.
Forprosjekt
Olympiatoppen Sørøst meiner at det i Hallingdal er ein unik mogelegheit til å samarbeide på
tvers av dei tre vidaregåande skulane og utvikle gode løysingar i forhold til å kombinere yrkesfag
og toppidrett. Det kan skapast sterke treningsmiljø og utvikle modellar som gjer det både
attraktivt og mogeleg å gjennomføre vidaregåande skule både allmennfag på Gol og yrkesretta
på Ål. Saman med studiesenteret og karrieresenteret i Hallingdal, næringslivet og institusjonane
for høgare utdanning er målet å utvikle attraktive modellar som legg til rette for ei
toppidrettssatsing i Hallingdal etter vidaregåande skule. Det er spesielt vurdert vinteridrettane
skiskyting, langrenn, alpint, freeski og snowboard. Gjennom kartlegging og igangsetting av tiltak
i eit forprosjekt, er det vidare målet å legge til rette slik at det er attraktive vidaregåande
skuletilbod, mogelegheiter for høgare utdanning eller jobbmogelegheiter i kombinasjon med ei
toppidrettssatsing.
Særidrettane sine utviklingsmodellar og – trapper ligg til grunn for å styrke både bredde- og
konkurranseaktiviteten i klubbane, i tillegg til toppidretten i Hallingdal.
Visjonen til Olympiatoppen Sørøst er å utvikle Utvikle «Toppidrettsregionen Hallingdal» med
hovudmål:
 Fleire nye medaljar til Hallingdal
 Utvikle attraktive løysingar for å kombinere idrett og utdanning i Hallingdal
Det er peika på aktuelle tiltak i forprosjektfasen, men med ei nærare avklaring av ambisjonsnivå:
 Utvikle samarbeidsmodeller på tvers av aktuelle klubber i Hallingdal.
o Styrke kompetansen i utvalgte klubbmiljøer i tråd med særidrettens
utviklingsmodeller
 Utvikle samarbeidsmodeller mellom de 3 videregående skolene for å tilrettelegge for både
ønsket studieretning og idrettskarriere i prioriterte særidretter
o Utvikle modeller for «toppidrettsstatus» i videregående offentlig skole
o Kartlegge og utvikle løsninger for å tilpasse yrkesutdanning med en idrettskarriere
o Styrke treningsmiljøer på tvers gjennom skole – klubb samarbeid
 Kartlegge og utarbeide løsninger for å kombinere toppidrett og høyere utdanning eller
arbeid
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o Etablere sterke og gode treningsmiljøer for utøvere i alderen 19+ som vil bo, trene
og satse på idretten sin i Hallingdal
o Tilrettelegge for «dual career» i Hallingdalsregionen
o Samarbeide med aktuelle studieinstitusjoner, Hallingdal studiesenter og
karrieresenter, og næringsliv
o Samarbeide med aktuelle lærlingebedrifter i Hallingdal
Synliggjøre og «posisjonere» Hallingdal som vinteridrettsregionen i Viken FK
Synliggjøre løsninger for å kombinere idrett med videregående skole, høyere utdanning eller
arbeid i Hallingdal inn mot Viken FK.
Tilrettelegge for å styrke omdømme, stolthet og verdiskapning i regionen gjennom å utvikle
«Toppidrettsregion Hallingdal»
Koordinere samarbeid med særidrettene, Olympiatoppen og prestasjonsmiljøene
o Samlinger i Hallingdal hvor lokale utøvere kan delta
o Fagseminarer

Prosjektet vil vera forankra i vedteke Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023 – «Idretten Vil!»
og Olympiatoppen Sørøst sine handlingsplanar.
Buskerud skikrets ved langrennskomiteen underbyggjer med samarbeidsmogelegheiter og
samlingar lagt til Hallingdal, sjå vedlegg 2.
Buskerud Skikrets Freestyle/freeski komitè jobbar tett med skiforbundet for å implementere
«Buskerudmodellen», eit samarbeid på tvers av klubbane både i forhold til samlingar og
konkurransar der Geilo IL er sentrale.
Snowboardforbundet har sitt kraftsenter i samarbeid med NTG Geilo og støtter modellane og
mogelegheitene for å utvikle et tettare samarbeid med freeskimiljøa og arrangementa i Buskerud.
Utviklingssjef i Norges skiskytterforbund, Harri Luchsinger, støttar initiativet og vil jobbe videre
med ein regional modell og kartlegge mogelegheitene for å utvikle «kraftsenter» for skiskyting i
Hallingdal.
Olympiatoppen Sørøst vil vera prosjekteigar og prosjektleiar blir engasjert gjennom
Olympiatoppen Sørøst. Det er foreslått å engasjere en prosjektleiar på timer som vil tilsvara 3050 % stilling for eit forprosjekt fram til sommar 2020. Det er ein intensjon om vidareføring og
etablere eit prosjekt med varigheit på minst to år.
Forslag til styringsgruppe (i søknad) som kan endrast etter behov i forprosjektfasen:
Navn
Prosjektleiar
Jorunn Horgen
Petter Rukke
Mads Elbrønd
Torgeir Skrede
Sissel Urke
Open plass

Rolle/organisasjon
Sekretær
Leiar
Regionsrådet
Regional anleggsplan/TD
Elitekommunar
NTG Geilo
Buskerud fylkeskommune

(Kommentar og innspel)
Forankring idrettslag/team/miljø
Forankring OLT/SF/kretsledd og USN
Forankring og prosess regionsrådet
Kunnskap, anlegg, idrettskonsulent, Team
Danmark erfaring
Offisielt toppidrettsgymnas
Modell VGS-idrett, kobling utdanning BFK

Prosjektleiar etablera arbeidsgrupper med representantar for dei ulike særidrettane og
utdanningsinstitusjonane etter behov.
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I forhold til midlar og/eller ressursar er modellen tenkt som eit «spleiselag» mellom
Regionsrådet for Hallingdal, vinteridrettane som vil vera med og Olympiatoppen Sørøst.
Olympiatoppen Sørøst søker Regionrådet i Hallingdal om midlar til forprosjekt, med ein
intensjon om vidareføring i minst to år. Det er totalt skissert ein kostand i storleik kroner 490.000
– 615.00, der det blir søkt om støtte frå regionsrådet i storleik kroner 250.000 – 425.000,
avhengig av avklart ambisjonsnivå.
Forslag kostnader og finansiering forprosjektfasen:
Type
Prosjektleiing, kartlegging,
rapportering
Møter (timar) og reiser
styringsgruppe (5 personar)
Koordinere treningsmiljø på
tvers av skuler/idrettar
Talentutvikling– tiltak frå
særidrettane
Trenarutvikling – tiltak frå
særidrettane
Open temakveld, OLT
fagområder;
Ernæring, Idrettspsykologi
Kraft/styrke,
Teknikk/Motorikk,
(timer, reise og overnatting)
Andre tiltak idrettane set i
gang i forprosjektfasen
*behandla av styringsgruppa
Total kostnad

Antall
Timar tilsvarande
30-50% stilling
5 x 20 t.= 100 t.
Reiser, møter
Dekka av
prosjektleiar
3 samlingar med
utøvarar frå
Hallingdal
3 samlingar med
trenarar frå
Hallingdal
3 opne
temakveldar

Søknadar

Kostnad/verdi
200.000-325.000

Finansiering
Regionrådet

100.000 Alle dekker sine
kostnader/timar

30.000 Olympiatoppen
Sørøst/Særidrettane
30.000 Olympiatoppen
Sørøst/Særidrettene
30.000 Olympiatoppen Sørøst

100.000 Særidrettane/OLT
Sørøst/Regionrådet
490.000 – 615.00

Ambisjonsnivået på prosjektet og behovet for finansiering er avhengig av storleiken på
prosjektleiarstilling. I oversikt er det i tillegg lagt inn ein post på kr. 100.000 til tiltak som er
tenkt sett i gang i forprosjektfasen der idrettane kan søke støtte.
Oppstart forprosjekt er planlagt september 2019, med atterhald om å finne rett prosjektleiar som
kan starte opp raskt. Forprosjektet er planlagt avslutta juni 2020.
Vurdering
Initiativet frå Olympiatoppen Sørøst er noko nytt og spennande for Hallingdal. Mange av
idrettane har sterke prestasjonsmiljø i klubbane i Hallingdal og det bli arrangert både samlingar
og meisterskap, som også er positivt for reiseliv og handelsnæring.
I forhold til Regionrådet for Hallingdal sine prioriterte satsingar vil måla fyrst og fremst kunne
definerast i forhold til ungdomsarbeid, rekruttering, samarbeid skule/næringsliv og idrett og ikkje
minst omdømebygging. Hovudmålet med forprosjektet vil i fyrste rekkje vera å utvikle og
avklare samarbeidsmodellar, kartlegge og utarbeide løysingar for å kombinere toppidrett og
høgare utdanning eller arbeid, synleggjera og «posisjonere» Hallingdal som vinteridrettsregionen
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i Viken fylkeskommune, koordinere samarbeid med særidrettane, Olympiatoppen og
prestasjonsmiljøa og vurdere potensialet i forhold til verdiskaping og omdømebygging.
Olympiatoppen Sørøst som prosjekteigar er naturleg. Føreslått styringsgruppe må kanskje
justerast noko med bakgrunn i foreståande val, men det er naturleg at Regionrådet for Hallingdal
har med ein representant.
Av ein total kostnad inkl. eigeninnsats på kr. 490.000 – 615.00 blir det søkt om tilskot i storleik
kr. 250.000,- til kr. 425.000,- avhengig av avklart ambisjonsnivå. Uansett vil det ikkje vera
aktuelt med eit tilskot som utgjer meir enn 50% av budsjett.
Etter dagleg leiar sitt syn er ein del av aktivitetane i forprosjektet aktivitetar som går lenger enn
det som er vanleg i eit forprosjekt (kartlegge, utarbeide og utvikle). Samlingar talentutvikling og
trenarutvikling, temakveldar og «ande tiltak» vil vera aktivitetar som meir er over i ein driftsfase.
Søkjar har utdjupa dette med at forprosjektet bør vera meir enn ei skrivebordsøving. Det er tenkt
at aktivitetar som OLT Sørøst/særidrettane vil kunne vera med å levere, og som forprosjektet kan
koordinere inn i eit større bilde på tvers av miljøa i Hallingdal, er med å teste effektane. Dette vil
kunne vera starten for å utvikle ein modell for «Toppidrettsregion Hallingdal».
Det blir sagt at ein søker Regionrådet i Hallingdal om midlar til forprosjekt, med en intensjon om
vidareføring i minst to år. Etter dagleg leiar sitt syn vil ei vidareføring utover forprosjekt måtte
vera ei ny vurdering både i forhold til evaluering av forprosjektet og økonomi.
Etter dagleg leiar sitt syn er prosjektet litt utanfor det Regionrådet for Hallingdal tradisjonelt har
støtta, men samstundes kan dette vera ei ny tilnærming i forhold til ungdom, rekruttering og
omdømebygging som har eit potensiale.
Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal rår til at det blir løyvd tilskot med ei øvre ramme på kr. 300.000,
der tilskot maksimalt skal utgjera 50% av kostnadane.
2. Tilskotet blir finansiert av attståande midlar frå partnarskapsavtala med Buskerud
fylkeskommune
3. Regionrådet for Hallingdal ynskjer å ha med ein representant i styringsgruppa, dette blir
avklart i regionrådsmøte 18.oktober 2019
4. Regionrådet for Hallingdal kan ikkje no forplikte seg til økonomisk deltaking utover
forprosjekt.

Ål 23.6.2019
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg:
1. Søknad frå Olympiatoppen Sørøst, dat. 22.8.2019
2. Buskerud Skikrets, langrennskomiteen brev dat. 18.8; Prosjekt Seniorsatsing – Buskerud
skikrets
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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

Aktuelle tiltak i forprosjektfasen (ambisjonsnivået må avklares nærmere):







Utvikle samarbeidsmodeller på tvers av aktuelle klubber i Hallingdal.
o Styrke kompetansen i utvalgte klubbmiljøer i tråd med særidrettens
utviklingsmodeller
Utvikle samarbeidsmodeller mellom de 3 videregående skolene for å tilrettelegge for både
ønsket studieretning og idrettskarriere i prioriterte særidretter
o Utvikle modeller for «toppidrettsstatus» i videregående offentlig skole
o Kartlegge og utvikle løsninger for å tilpasse yrkesutdanning med en idrettskarriere
o Styrke treningsmiljøer på tvers gjennom skole – klubb samarbeid
Kartlegge og utarbeide løsninger for å kombinere toppidrett og høyere utdanning eller arbeid
o Etablere sterke og gode treningsmiljøer for utøvere i alderen 19+ som vil bo, trene og
satse på idretten sin i Hallingdal
o Tilrettelegge for «dual career» i Hallingdalsregionen
o Samarbeide med aktuelle studieinstitusjoner, Hallingdal studiesenter og
karrieresenter, og næringsliv
o Samarbeide med aktuelle lærlingebedrifter i Hallingdal
Synliggjøre og «posisjonere» Hallingdal som vinteridrettsregionen i Viken FK
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Synliggjøre løsninger for å kombinere idrett med videregående skole, høyere utdanning eller
arbeid i Hallingdal inn mot Viken FK.
Tilrettelegge for å styrke omdømme, stolthet og verdiskapning i regionen gjennom å utvikle
«Toppidrettsregion Hallingdal»
Koordinere samarbeid med særidrettene, Olympiatoppen og prestasjonsmiljøene
o Samlinger i Hallingdal hvor lokale utøvere kan delta
o Fagseminarer

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.
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:
Navn
Prosjektleder
Jorunn Horgen
Petter Rukke
Mads Elbrønd
Torgeir Skrede
Sissel Urke
Åpen plass

Rolle/organisasjon
Sekretær
Leder
Regionsrådet
Regional anleggsplan/TD
Elitekommuner
NTG Geilo
Buskerud fylkeskommune

(Kommentar og innspill)
Forankring idrettslag/team/miljøer
Forankring OLT/SF/kretsledd og USN
Forankring og prosess regionsrådet
Kunnskap, anlegg, idrettskonsulent, Team Danmark
erfaring
Offisielt toppidrettsgymnas
Modell VGS-idrett, kobling utdanning BFK

*Forslag til styringsgruppe som kan endres etter behov i forprosjektfasen.

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.
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Kostnader og finansiering forprosjektfasen
Type
Prosjektledelse, kartlegging,
rapportering
Møter (timer) og reiser
styringsgruppa (5 personer) og
arbeidsmøter
Koordinere treningsmiljø på
tvers av skoler/idretter
Talentutvikling– tiltak fra
særidrettene
Trenerutvikling – tiltak fra
særidrettene
Åpen temakveld, OLT
fagområder;
Ernæring, Idrettspsykologi
Kraft/styrke, Teknikk/Motorikk,
(timer, reise og overnatting)
Andre tiltak idrettene
iverksetter i forprosjektfasen
*behandles av styringsgruppa
Totalverdi

Antall
Timer tilsvarende
30-50% stilling (inkl.
kveld/helg)
5 x 20 t.= 100 t.
Reiser
Møter
Dekkes av
prosjektlederrollen
3 samlinger med
utøvere fra
Hallingdal
3 samlinger med
trenere fra
Hallingdal
3 åpne temakvelder

Søknader løpende

Kostnad/verdi
200.000- 325.000

Hvem dekker
Regionrådet

100.000

Alle dekker sine
kostnader/timer
(behov for avklaring
i styringsgruppa)

30.000

Olympiatoppen
Sørøst/Særidrettene

30.000

Olympiatoppen
Sørøst/Særidrettene

30.000

Olympiatoppen
Sørøst

100.000

Særidrettene/OLT
Sørøst/Regionrådet

490.000 – 615.00

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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Buskerud Skikrets
Langrennskomiteen

Drammen, 18.august 2019

OLT Sørøst
Attn. Jorunn Horgen
Idrettens Hus
Schwartzgt.6
3043 Drammen

PROSJEKT SENIORSATSING – BUSKERUD SKIKRETS
Buskerud Skikrets / langrennskomiteen har de seneste 3 sesongene opplevd en markant positiv
utvikling både i resultater og bredde blant kretsens juniorløpere i langrenn, ja faktisk de beste i
skikretsens 35-årige historie. Det er faktisk kun Oslo og Akershus av landets 16 skikretser som kan
vise til bedre resultater.
Det har vært initiert og gjennomført mange tiltak blant våre ungdoms- og juniorløpere de senere år.
Det har imidlertid fra våre klubber vært etterlyst større satsing på våre seniorløpere.
Tilveksten av løpere født i 1999 og 2000 er derfor gitt høy prioritet de kommende sesonger. Det er
bevilget betydelig støtte fra hovedstyret i Buskerud Skikrets til å gjennomføre tiltak for denne
målgruppa. I tillegg har langrennskomiteen valgt å frigjøre en betydelig del av sine økonomiske
rammer til satsingen. Det er bevilget nærmere kr 200 000 til ulike tiltak av egne midler til satsing for
kommende sesong. Dette er gjort selv innenfor stramme økonomiske rammebetingelser.
Langrennskomiteen har lagt opp et betydelig antall samlinger for 20-30 løpere. Dette omfatter også
flere løpere hjemmehørende i klubber i Hallingdal.
I første omgang dreier det seg om barmarksamlinger sommeren og høsten 2019. Totalt utgjør dette
ca 700 samlingsdøgn. Det vil bli fulgt opp med snøsamlinger i november og desember, samt
oppfølging / opplegg med støtteapparat under vinterens konkurranser fra medio november 2019 og
fram til utgangen av mars 2020.
De aller fleste samlingene er bestemt lagt til Hallingdal. Vi har allerede gjennomført to samlinger på
Geilo. Dette vil bli fulgt opp med ytterligere samlinger både på Geilo og Gol fram mot nyttår 2019. I
tillegg vil skikretsen, samt så å si samtlige klubber i skikretsen, fortsette opplegget med sine høst- og
vintersamlinger i Hallingdal. Disse finner sted på Geilo, i Hemsedal og på Gol.
Skikretsen ønsker å videreutvikle samarbeidet om sitt opplegg i samarbeid med både næringsliv,
skoler og lokale idrettslag. Idrettslagene i Hallingdal har gjennom flere sesonger deltatt aktivt i
skikretsens samlinger. Årlig legger skikretsen og kretsens klubber ned flere tusen gjestedøgn i
Hallingdal i forbindelse med samlinger og konkurranser.
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Skikretsen har engasjert flere trenere i dette opplegget, herunder trenere hjemmehørende i
Hallingdal. Vi vil også samarbeide med OLT Sørøst for å kunne gi løpere et kvalitativt best mulig
tilbud. Vi mener at dette tilbudet samlet sett også bør ha interesse for både skole og næringsliv i
Hallingdal. Vi ser eksempel på dette gjennom spennende tilbud utviklet i samarbeid mellom Norges
Skiforbund, langrennslandslag og regionlag og deres sponsorer i næringslivet de senere år
Langrennskomiteen mener dette også kan utvikles på krets / regionalt nivå.

Gabriel Johannessen
Leder langrennskomiteen
Buskerud Skikrets

