
 

Arrangør- og 
rekrutteringskonferanse 2018  

- Seksjon Snøscooter 

 

Referat fra helgen 
 
Møtet startet med en introduksjonsrunde av alle deltakere og en kort runde 
om hvorfor helgen ble arrangert og hva rekruttering egentlig er. 
 

Arrangørkonferanse 
 
Det blir utløst mange lisenser i snøscooter, men veldig få av de deltar på 
konkurranser, hvordan kan vi få opp dette?  
 
Gjennomgang av løp i 2017/2018: 
 
NM Karasjokk: 

- Bra med knøtteløp og fokus på de minste under et slik arrangement 
er viktig. Noe laber deltakelse, burde vært flere.  

 
NM Valdres:  

- Laber deltakelse, burde vært flere 
- Godt arrangert 
- God planlegging fra klubben 

 
MNM: 

- Utfordring med avstander. Langt å kjøre for en runde, vurdere å 
legge flere runder til samme helg. 

- Dele erfaringer fra MNM med nord og sør slik at vi kan få opp igjen 
NNM og SNM 

 
Internasjonalt: 

- EM/VM i Levi:  
- Nordisk i Mora 

 
Andre norske stevner:  

- Straight Snox: Utvikle dette videre, er et bra konsept. 
Publikumsvenlig. 

 
 
 
 
 



 

 

Det ble poengtert kostnadene ved å arrangere løp.  
- Det er dyrt å arrangere og når ingen kommer blir det mye for 

klubben å betale alene. Da blir det færre løp.  
- Beredskap og sanitet er gjenganger for hvorfor det er vanskelig å 

arrangere løp, disse tingene koster for mye. Finnes det enklere 
løsninger for hvordan man kan gjøre dette? Gjøre det enklere for 
arrangører å lese hva som kreves og hva som er anbefalt når det 
gjelder dette, slik at noen kanskje kan komme litt billigere unna.  

 
 
Tanker om NM: 

- NM har mistet statur, nordmenn vil heller kjøre i Sverige og Finland 
i stedet.  

- Må gjøre NM til bedre og større arrangementer. Forslag å finne en 
arrangør som er villig til å arrangere NM flere år på rad. Dette kan 
gjøre det lettere å lage bedre arrangementer, få mer publikum, få 
flere deltakere til å ville delta, planlegge i god tid slik at utøvere kan 
holde av helgen.  

o Forslag om 3 år i Granåsen ble lagt frem med god respons.  
- Det burde være en fast og felles ramme for hvordan NM skal 

arrangeres slik at det blir likt for alle å arrangere.  
- Fastsette dato for NM på MSK – ikke la arrangør velge dette. 

Klubber som søker om NM kan også ytre ønske for når, men dette 
burde avgjøres på MSK. Sørge for at NM faller på en helg hvor det 
ikke skjer så mye annet, slik at flest mulig ikke har andre løp de 
heller vil kjøre – dermed ingen unnskyldning for ikke å delta.  

- Ingen har søkt NM 2020, hvorfor? Ikke attraktivt.  
 
 
 
Det ble nevnt forslag om å gjøre funksjonærkurs til e-læring slik at det blir 
enklere for klubbene å utdanne funksjonærer.  

- Kommentar om at verdien av å sitte sammen og dele erfaringer er 
en viktig del av utdanningen/kurset og burde derfor beholde dagens 
ordning. Om ikke på alle funksjonærer, hvertfall på juryleder og 
stevneleder. 

- Kombinere kurs med MSK helgen?  
- Ha flere kurs nord for Trondheim 
- Burde være enklere å få oppdatert lisenser.  

 
 

Tanker/erfaringer delt i plenum 
 
Ha flere lavterskel løp for å få flere klubber til å ville arrangere og for å få 
flere utøvere til å delta.  
 
Publikumsvenlige arrangementer, de trekkes til løp som ikke tar lang tid? 
 



 

 

Det er vanskelig for Drag, det må finnes enklere løsninger for de å både 
arrangere og delta.  
 
SMSFUN lisensen gjør at det har kommet opp flere bakkeløp igjen. Dette 
må bygges videre på. Få med deltakere fra bakkeløp over i snx/drag? 
 
Maskinstørrelser: Ser virkningen av endringer som er gjort tidligere og bra 
at det er på plass for de minste også. 
 
 
 
-- 
 
 

Rekrutteringskonferanse 
 
Liten runde med IPD gjennomgang av Are.  
 
«Hva er rekruttering?» runde med hva programmet for resten av helgen er  
 

- Kan vi lære noe av andre sporter? Utøvere? Våre utøvere? 
- Har også utøvere et eget ansvar for å hjelpe til med rekruttering?  

 

Erfaringer fra plenum 
- Lisenspriser: For dyrt for Dragmiljøet. Det er store forskjeller på 

drag og cross. Drag har ikke muligheter for å trene blant annet.  
o Lisenssystemet og hvilke lisenser vi har 

- Ønske om å få mulighet for svarte skilter også på snøscootere.  
- Sprialen: Få løp -> vil ikke kjøpe lisens -> få utøvere -> vil ikke 

arrangere løp. Må få en endring på spiralen slik at vi får mer 
aktivitet. 

- For mye fokus på toppidrett? Man må også legge til rette for 
breddeidretten – denne burde drives på klubbnivå slik at vi får med 
flere. Det er mange som kanskje syntes det er skummelt når 
arrangementene blir for store.  

- Det er få ildsjeler/entusiaster – disse blir brukt opp og da blir også  
aktiviteten borte. Man må få med flere på laget, slik at ikke noen 
brenner lyset i begge ender.  

- Hvordan holde på utøvere – og resten av familien rundt? De blir 
gjerne funksjonærer og når da utøver blir borte blir også 
funksjonærer borte.  

- Man burde ha egne barnebaner som er bedre tilpasset til de minste.  
- Tilpasse seg til de yngste/med minst erfaring slik at det ikke blir for 

vanskelig for de – vise at det ikke heller trenger å være så veldig 
dyrt å drive med denne sporten – alt må ikke være nytt hele tiden.  

o Bruktmarked hos klubbene ble lagt frem som et forslag. 



 

 

- Vise foreldre at dette ikke er så risikofylt og skummelt som mange 
kanskje tror. Ufarliggjøre sporten.  

- Ha et apparat som tar i mot nye – både utøver og familien rundt slik 
at alel føler seg velkomne.  

o Hjellestad blir dratt frem som eksempel 
- Klubbløp kan være med å bidra til at flere har lyst til å kjøre løp 

igjen. Dette er også enklere løp å arrangere enn de store.  
- Midlertidige baner 
- Ikek være redd for å «stjele» andres gode ideer. Man mp kunne 

hjelpe og bidra hos hverandre.  
- Forskjellig fra nord til sør – det som funker i sør funker nødvendisvis 

ikke i nord. Hva kan vi gjøre for at det skal bli et bedre samarbeid 
her?  

- Bruke mer mediasekning for å få blest rundt sporten – viktig å 
huske på at vi må kontakte media – de kommer ikke av seg selv.  

- Markedsføring 
- Livestreaming? 
- Kom-og-prøv dager? 
- Vanskelig med anlegg 

 
Gjengangere er kostnader og mer lokale løp.  
 

Gruppearbeid  
1. Hvordan får vi folk interessert i Snøscootersport? /Hva kan vi gjøre 

for å få flere til å bli interessert i Snøscootersport? 
a) Bli mer synlig, bruke mer media, utøvere bli mer synlige selv. 
b) Vise aktivitet 
c) Mer mediedekning av NM hvis vi øker statusen? 
d) Vise at vi er en sport for alle 
e) Klubber må ha faste treninger. Ha intstruktører tilgjengelige 

på treninger 
f) Ha scootere tilgjengelige for prøving hvis det kommer nye 

utøvere?  
g) Inkludere foreldre og familie mer slik at de ønsker at barna 

skal fortsette i sporten.  
h) Ha aktiviteter hele året – ikke bare om vinteren. 
i) Tilrettelegge for flere typer aktivitet med snøscooter. 
j) NM VEKA 2020 – vinter. Må jobbe mot at vi får plass der. 

2. Hva er argumentene for å jobbe med rekruttering? /hvem skal jobbe 
med rekruttering?  

3. Hvilken betydning har det for din klubb at medlemstallet øker? 
Hvilken betydning har det for sporten?  

a) Høyre medlemstall gir bedre økonomi, som igjen gjør at man 
har mulighet til å gjøre mer i klubben.  

b) Uten aktivitet dør sporten 
4. Hvilke oppgaver kan jeg bidra med for å få folk til å melde seg inn i 

klubben og bli med i sporten? /Hvilke oppgaver/Hva kan jeg gjøre 
for å få flere til å melde seg inn i klubben og sporten? 



 

 

a) Hjelpe nye medlemmer med systemene som de må være i. 
Ikke skremme de bort med formalia. 

b) Sette seg inn i systemer slik at man kan hjelpe nye 
medlemmer og gamle hvis det skulle være behov.  

c) Frivillig verv krever at man trår til – er man ikke interesert i 
dette trenger man heller ikke melde seg som frivillig. 

5. Hvilke oppgaver bør andre i klubben ha for å få folk til å melde seg 
inn og bli med?  

a) Snakke sporten opp – ikke ned.  
b) Snakke hverandre opp 
c) Skape et positivit bilde av sporten og miljøet 
d) Bevisstgjøre at det finnes snøscooterklubber til de som har 

scooter, men ikke er medlem.  
e) Vise at kostnadene ikke trenger å være så store 
f) Aktivitet opp og kostnader ned.  

 
 
 


