Invitasjon til Sonemøter

Velkommen til Sonemøter!

Sonemøtene er i første omgang en møtearena mellom skikretsen og klubbene
i langrenn, alpin og hopp. I møtene skal dere få innsyn i skipolitisk
dokument og utviklingsmodellen SUM.
I sonemøtene skal vi synliggjøre hvor klubbene står i forhold til
utviklingsmodellen og finne utviklingsområde klubbene skal arbeide videre
med.
Tilbakemeldingen fra sonene vil gi en god oversikt over utviklingsområde i
kretsen og hva kretsleddet bør arbeide videre med.
Klubbene sammen med kretsen vil gjennom dette arbeidet ha gode
forutsetninger for å skape mye god skiaktivitet for de som ønsker å trene i et
sosialt felleskap og de som ønsker å trene for å konkurrere.
For å få til dette arbeidet er det viktig at ledere, trenere og foreldre i alle
klubbene deltar på sonemøtene. Unge utøvere er også spesielt velkommen.
Informasjon om sonemøtene ligger på Agder og Rogaland skikrets sine
hjemmesider. Jeg ber soneansvarlig, klubbledere og trenere og andre bruke
sine medier for å oppfordre til deltakelse på sonemøtene.
Jeg utfordrer sone representanten i langrenn til å ta ansvar for å tilrettelegge
for lokaler til møte i sonen. Lokalene i sonene vil bli annonsert når dette er

avklart på Agder og Rogaland sine hjemmesider og klubbenes egne
hjemmesider. I møtelokalet må det være tilgang til prosjektor.
Alle trenere ledere, foreldre og unge utøvere i klubbene er hjertelig velkomne
til å delta.
Har du noen spørsmål ta kontakt med undertegnede.

Datoer for besøk:
Mandag 11.09.17 – Sone sør
Tirsdag 12.09.17 – Sone øst
Onsdag 13.09.17 – Indre Agder
Torsdag 14.09.17 – Sone Setesdal
Tirsdag 19.09.17 – Sone Vest
Tirsdag 26.09.17 – Sone Ryfylke

Program for sonemøtene:
17.00 – 17.20
17.20 –
17.30 –
17.40 –
17.50 –
18.00 –

17.30
17.40
17.50
18.00
18.10

18.10 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 19.10
19.10 – 19.20
19.20 – 19.30
19.30 – 19. 40

Skipolitisk dokument og
Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)
ØVELSE 1: ‘Ta tempen på egen krets/gren’
ØVELSE 2: Prioriter nivå i SUM
I PLENUM: Prioriter nivå i SUM - sammen i plenum (prikke)
ØVELSE 3: Prioriter innsatsområde i SUM
I PLENUM: Prioriter innsatsområde i SUM - sammen i
plenum (prikke)
Pause
ØVELSE 4: Prioriter mål pr. innsatsområde og nivå i SUM
I PLENUM: Gjennomgang prioritere mål - sammen i
plenum (prikke)
ØVELSE 5: Prioriter mål fra andre OMRÅDER
I PLENUM: Gjennomgang prioritere mål - sammen i
plenum (prikke)
Avslutning, evaluering
«Fluor saken» - bruk av skismøring med fluor

Med vennlig hilsen
Simen Vestly Sirevåg
Utviklingskonsulent/krestrener langrenn
Mob: +47 9064 9652
Simen.sirevag@skiforbundet.no

