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Nasjonalt fagnettverk
- løypekjørermiljøet
Løypeseminaret 2018, Beitostølen

HVORFOR ET NETTVERK?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaforandringer og en økende befolkning som bor tettere – andre premisser og utfordringer - tilpasningsdyktige
friluftslivsaktører med god kompetanse
Skisporten utvikler seg
Felles utfordringer
Skiforeningen får mye henvendelser igjennom året og erfarer at mange friluftslivsaktører søker etter et nettverk å knytte seg til et fellesskap for kunnskapsdeling og opplæring
Skiforeningens rapport «Jakten på skiføret» - tiltak frem til 2050 for hvordan sikre skiløyper og skimuligheter i snøløse og
snøfattige vintre
Å gå på ski - en viktig faktor i vår nasjonale identitet
Å gå på ski - en viktig arena for inkludering
Helseaspektene og klimautfordringene forsterker behovet for å stimulere til fritids-, ferie- og naturopplevelser i nærmiljøet
Å samle all den kompetansen som i dag finnes om løypekjøringsarbeid vil muliggjøre at alle kan få tilgang til denne
totalkompetansen og dermed ha mulighet til å anvende den
Å dekke behovet på nasjonalt plan for å sikre løypekjøringskompetansen i en klimakritisk periode
Et kompetansenettverk - et tiltak for å sikre skimuligheter og skiglede også i fremtiden
55 % av landets befolkning går på ski – dvs. at 2,8 mill. mennesker har glede av det arbeidet dere legger ned og vil kunne bli
positivt berørt
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HVA HAR VI?

Løypelag

Leverandørene

Skiforeningen
løypekjørere

Grunneier

Friluftsloven
Styremedlemmer

Naturmangfoldloven

Norske Spor
Løypelag
(Facebook)

Skogbrukloven

?

Løypebasen

Løypeseminaret
på Beitostølen

Kommunen

Anleggswebben
tilskuddsportalen.no
trakkemaskin.no
?
Fylkeskommunen

«Snøfarmen»

«Snow for the future»

idrettsanlegg.no
Norges
Idrettsforbund

Allemannsretten

Plan- og
bygningsloven

Skiforbundet
løypekjørere – klubber

UTREDNING / SPØRREUNDERSØKELSE
•
•
•
•
•
•

•

Utredning utført høst 2017 – vår 2018 (initiert og delfinansiert av Norsk Friluftsliv)
Spørreundersøkelse - kartla hva som finnes av kompetanse, hvor det søkes kompetanse og hva det trenges mer
kompetanse om (praktisk tilrettelegging, lover & regler, maskiner/utstyr/HMS, finansieringsløsninger)
200 besvarelser fra organisasjoner over hele landet – 75 % frivillig sektor, 15 % privat, 10 % kommunal
70 % positive til et nettverk for gjensidig kunnskapsdeling
Flest svar fra idrettslag, løypelag og friluftsorganisasjoner – også disse som er mest positive til å delta i et nettverk
Spørsmål knyttet til finansieringsløsninger, sponsoravtaler, økonomisk støtte fra lokalt næringsliv, bidrag fra
stiftelser, samarbeid med andre organisasjoner, medlemsarbeid, klimaendringer, tidligpreparering, preparering på
lite snø, snøproduksjon, håndtering av brukerinteresser, valg av utstyr (innkjøp og bruk), sikkerhet, skilting/merking
av ski-/sykkel-/turløyper, hva er fornuftig tilrettelegging (bruk/vern)?, grunneieravtaler
Fysiske møteplasser lokalt/regionalt, nettløsning, opplæring/hospiteringsordning
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HVA KAN NETTVERKET TILBY MEDLEMMENE?
•
•
•
•
•

Årlig, nasjonalt, løypekjørerseminar
Regionale løypeseminarer
Hospiteringsordninger regionalt/lokalt – sertifisert opplæring
Nettside
Kontaktnett

NETTSIDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lover og regler
Informasjon om kurs, seminarer og samlinger
Presentasjoner fra ovennevnte
Informasjon om hospiteringsordning
Tilskuddsordninger med tilhørende lenker hvor organisasjonene kan søke om midler
Nyheter fra utstyrsleverandører
HMS
Kontaktdata til alle løypelag og -foreninger / organisasjoner som er medlem
Fakta/statistikk
De gode brukerhistoriene
Chattemulighet, slik at medlemmene kan søke råd og dele kunnskap direkte seg imellom
Annet

3

08.11.2018

VEIEN VIDERE
•
•
•
•
•
•

•

Skiforeningen og Skiforbundet har en intensjonsavtale om sammen å etablere
kompetansenettverket
Jobber nå med hvordan nettverkets skal plasseres i våre to organisasjoner
Finansiering
Et mål å etablere nettverket 1. kvartal neste år
Vil invitere inn aktuelle aktører i både frivillig, kommunal og privat sektor
Vi ønsker med nettverket, å bidra til at den totale kunnskapen som i dag finnes i
løypekjørermiljøene i landet, kan nyttiggjøres av alle aktuelle aktører,
for å sikre at vi både i dag og i fremtiden kan ha aktive liv på ski og oppleve skiglede
Å sikre skisportens fremtid, med de premisser og utfordringer som skapes av
klimaendringer, en økende og mer tettbeboende befolkning
og en langrennsport i utvikling

Det snør ikke spor!
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