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"Et steg foran"

'En HØiåstur gir styrke til 5 dogers yrke'

Et stegrorar -skat representere klubbens ørde om å være i fiortant av utviklingen. Xlubben sltal hele

t6m sfke å l6eoppgarer på en bedre måæ q stape villdr fur at fhst nrulig medlemmer kan

rcdtsere qne måI i klsbben-

E| Hdåstni dr sre d| s d4Frs yrle - vårt gamle og Sode shSord §{rm rePresentercr beqdniryen

med å delta i milflet På }ltiås og srrp for egeamosion.



Prinsipper og verdigrunnlag for klubbens drift

o Halden skiklubb - med utgangspunk i HøiåsanlegBet - skal gi et tilbud til alle, knyttet

til orientering, ski, sykkel, klatring og frilufuliv.
r Klubhns virksomhet skal baseres på en sunn og god gkonomis§ring Alle aktiviteter

skal hæedsakelig være finansiert for de iverksettes.

r Medlemmene i Halden 9( er forpliktet til å etterleve de til en hver tld gjeldende

dopingbestemmeber, herunder NlFs og WADAs dopiagbestemmelser.

Klubbens virksomhet skal bygge på bevisste verdier som vilie, kunnskap, mot og

respekt. Dette skalstirnulere mennesker i alle aldre tilfysisk aktivitet og

konkurranseidrett på eget niyå, positiv avkobling og sosialtilhørighet.

Vilje - Kunnskap - Mot - ResPek

llilie *at representere den innerste kraft som er ncdrrcndig for sin egen måloppnåelse.

l(Unmlfry stal reprsenære Sfisket orn at den enkdte ut rær og medbm skal kunne mest muli& og at

klubbens organlsation sltal s6ke den best mulige kunn*ap for optimal tilrettdqgirg for medlemr*ene-

Kunnstap slal også yæ1e basert $ den erårirq som er §gd @p i ldu&en gienrprn marge år.

t\'/ Mot skal representere klubbens og medlemmenes eyne til å våæ nye wier tl8 vinre i fortant av uWiklingen.

Det skal være aksept for å være annerledes.

Respekt stat r€presenære hrordan enkdtirdivider slcal betrandh hterandre og akseptere at vi kan ha

foæliellige værernåter og s,ynsglnl«ter- Alh medlemner sftal være likeverdige-



Klubbens hovedmål og delmål

$ Toppidrett
lnnen orienteringsidretten skal klubben Yære intemasionalt ledende på

titretteleæing for toppidrett, "Verdens beste O-klubb' og vi har som mål:

- å ha årlE iodMduell verdensme§t€r.

-å haåd§debutartiVM.
- å vinne årlig minst en av de store stafettene for både kvlnrær oB menn' {Ti'omila og/eller Jukola}

- å vinne årlig norgesrnesterskapet i stafett for både kvinner og rnenn-

- at 2.laget er blant de 10 beste iIlO Iukola for både tvinner q rnenn-

- å ha en VMdebutant0rlsrl fua området hvert 3 år-

2) Relauttering og breddeidrett
Klubben skal fokusere bevist på rekruttering av barn, ungdorn og mosionister til å

drive idrett {orientering s1ftkel, ski, klatring og allsidig bameidrett} og friluftsliv.

Målet er:
- å ha minsl !X) aktive ungdomCfpere fta 13-16 år, der 20 dettar på

hovedlop/}oredlanddeir i lrpet av neste 5 ån pedode-

- at 2-5 bam fra barmidrettsskokn brr furtsette årlig i HSfs treniqsmiliø.

- å ha 5løere videre til juniorldaseene hvgt år-

- at kluhen skal flby utdannirry/kurs fur å heve kompetanscn på egne instruktOrer.

3) Antegg
Høiåsanlegget skal vedtikeholdes og utrrikles, og være hovedsete for klubbens

virksomhet.

4) Arrangement
Nomegian Spring skal fremstå som et mønsteralTangement og posisjoneres som

vårens største o,løp i Norge. lnnen sykkelsporten ønsker klubben å være i forkant og

uryikle Grenserittet videre mot en posisjon som et av Nordens beste syl*elritt for

mosionister og eliteryttere.

5) Organisasjon
Det skal utvikles en smidig og effektiv organisasjon tilå lede klubbens arbeid,

hovedsakelig basert på dugnad.



§trategier ogdIAk
Dokumentet er en rwidering av tidl'lgere vedtatt plan q vil være retningsgivende og styrende for grupper q
lag.
En horeduthrdrilg for lhHen Skitlubb, vil være å ta rrare Bå det en83sieI'lent q miliø som er bygd opp rundt

Hriåshyga. Hytta er det t6tre samlingspunktet hvor medlemrnene kan treffes, ut0rre fdles aktiviteter og ha

sosiah samyær. tlten ttftta vil det oppstå et tomrorn. Derfor er det viktiE å bygge anlegget ut i takt nred tiden

slik at tlytta fortsatt vil være et atBaktivt samlirespunkt for våre nredlemrner.

Som en av nerdens beste o*lubber har yi 5att o§s hOye mål når det gie[der den sportslige utviHingerr, noe som

igien vil krerre stor inr6ats *a leder- og stttteapparåL For å kunne drirre tlalden Skiklubb på det nirrået vi

Åko, er det helt nsdvendig å ha god Okonomi, samt forståelse for bud$tt og reslttatoppfOlging. Dette er en

proeess vi må ta alvorlig og jobbe kontinuedig med. Vi må o8§rå sEdiS prørre å gå nye veier fur å få inn mer

inntekter, sllk at aktivitetsnivået kan forbli hryt i alle grupper. Det må alhid være 6konomien som styrer

aktiviteEræ og il*e omrendl tn annen viktf forutsetni]E sont rS liSge til grunn for ldub&ens virksornhet, er

det frhrllllp arteid sonr våre trofasta nædlemmer utffrer. t ten deme dugnaden som et furdailretlt vil vi ikke

klare å ntFte de kommende utfordringer-

En aopen stor utfordring i de neste årene er rekruttering av nye medlemmer, både unge nye retruttef til vårc

idretter og voksne som 6nsker å bli akti* med i vårt miljt. Het må Yi være innovatilæ, iobbe målbevi§st med

attiyiteter og være inkluderende for de som ønsker å bli med- os vi rnå rlok vrere villige til å inræstere midler på

dette området- Halden skiklubb rrrker ned det å bidra til NOFs målsetning med å nå 50 fltr medlenrner i

2020. Samfrig er viktig at klubben oppr€t*tok er den gode rekrutteringen og b rfilre på eksisterende

medlemmer.



1) Toppidrett
Halden 5K har stor og bred kompetanse på Gteknikk, toppidrett, kartteknologi, samhold og

gf€as.iement {E det er dermed viktig for klubben at tilretteleggingen for toppidrett og viderefrringen av

sHtus som 'yerders beste O-klubD" i sttrst muliggrad *jer i byen. I llaldeu s&al vi

aktivt samarbeide mel}om vår oppbyBde UenerfltFr- kompetan§en med akttue $'lgpefe til å planlegge,

tilrettelegge og giennornfOre våre forbercdelser til vikt§e målretta konkurranser.

§tra@i spesielt for toppidrett
- HSI( skal være et frr§tevalg for O&pere som ,nsker å bli best i verden

- Kubben skal legge til rette for gode treningsforhold året rundt, hovedsakelig med nærområdet og

Halden som base.

- HSI( s*al oppretthoHe den gode Gtekniste kompetansen og engasiementet i klubben'

- Hs11 skal være best i verden på foåeredelær til rråre satsninS;sområder sorn Tiomila, Jukola, NM-

uka, 25-rnanna og VM.

- HSK SNker å stimulere til god deltagelse på våre treninger, prioriterte satsningsområder og andre

orienterirq*onkurranser i inn og utland.

- HSK ønsfter å ligg€ et skritt foran konkrrnentene og skal være nysgierige på ny teknologi,

oppfordre til trenerutdannirg opprettholde en god dialog med landslag og andre st6ttespillere i

både o-miljoet og andre trcnirqsmiliøer i inn og utland.

- HSK ønsker å tilrettelegge for en god oøgang for jun'r*/yngre seniorløpere til å bli etablerte

seniorløpere.

- HsK slal bistå og jobbe med å legge til rette for nye lopere som ,nsker å etablere seg i Halden.

- HSl( skal tilstrebe og uwikNe sehrstendige og kompetente utffi,Bre.

Tlltak:
o HSKskal haengasjerendeoghdyt*ompctentetrenerteam/trenersom skaljobbemotå nå

mål i samarteide med løpeme og klubben-

r HS1 skal tilrettelegge for et godt treningsmiljO med vekt på rrariert tilbud som skal fremme de

nødnendfe egenskapene som krares av en o-løper på hoyt nivå.

r }LSK skal ukefltlig tilby et godt treningstilbud med målretta aktivfteter med tilstederrærelse i

Halden og med Hoifohytb som et naturllS trefhunkt på torsdager.

r Treningstilbudet og miliOet i klubben skal ha fokus på team, sama6eide og hum6r.

r TreninEstilbudet i klubben skal være inkludererde og i mest mulig grad være åpent for

deltagBlse for alh o'lgpere på alh nivåer-

r !§K skal llgge et skritt foran konkurrentene ved å være åpne for nye ideer og tanker som kan

bidra til å få frem det siste lille for både eliteut veren og O-bPeren i miliøet,

r tlS( sltal bidra til å uMkk eliteutø,ere både ffiis* og mentaft

. HsKogtrener skal legge vekt på skadeforebyggende tiltaksamt medisinsk stdtte forløperne-

r HSX skal ha et engasjerende stotteapparat god organkering av GSrupPå og toppidretten og

iyar€tå/|(vetitetssike treningstilbudet, prioriteringer og opprettholde en god ,konomisk

stYing-



§trategier spesielt for iunior/yngre seniorer A7'23 ilt
- HSI( skal tilrettehgge for gode trmingsforhoH fø alle juniorer og yngne seniorer som ønsker å

drive med odentering

- Det skal skaps et godt treningsmiliø hror alh føler seg hiemme og HSX stal gi individuell

veilednirg tilpasset den enkeftes ambisionsnivå-

- H§( skaltilbyde yngre l!rynrrrc stigende utfiordrirger i henhold til uMklirystrappa.

- HSI( skal tilrettelegge fur at orergangerie fra UFO til juniodøper og videre tal seni{xlrper skal

fungere godt. Ilette skal giOres ved at seniortreninger og samlinger er åpne for yngre utøvere, godt

samhoH på klubbhy$en og at klubben prioriterer junkrrer/yr8re seniorer for 3'lag i Tiomila og

JukoLa.

Tiltalt:
r HSK Fnsker å ha et engasierende trenerteam forjuniorene'

. Treningene skal rrære tilpasset spesiett for junior/yngre seniorer'

o Hg( skal opprettholde et godt tilbud spesifiK rettet mot iuniorer/Yngire seniorer

r HS( skal ha en smidig organsisasjon sorn iusterer treningsopplegget ut fra de utfordringene

miljøet står orenfor i de ulile perlodene-

o HSI( stal være fremtidsrettet innenfior bruk av tekniske virtemidler

2) Retmrttering og breddeidrett

Sffitegier barn 4'9 år {IdretBskolen)
- HSKs tdrettsdole rkal gi et allsidie tilbud til barn på deres egne premisser og stimulere til fysisk

sktivitet.

Tiltalc
r Fhre uteahiviteter rned bameidrettsskolel

. Tilrettelagte O-akthliteter med kart for bam

r Bedre orærganB til Ftg§te UFO / bameidrett på Høiås på torsdager:

o Den eldste klettsskolearuppa har tilbud onr trenirqg på Hfiås etter Påske og frem til

sotnm€ren

o Iilbud om trening m€d idrettsskolen og UFO'

o Bedre kommunikasjon bameidrett - yngre UFO: Kontaktinfo for bam som blir for

gamle for idrettsskolen; UFO fiir info om og fanger opp de som synes at

uteaktiviteter er bedre enn gyrmal, hhv. de som ikke hartid på idrettskole dagene.

r ]ilrettele$ med nOdvend[e rersurser for instrukt0rer og ]edel*, som har ri*tig

kompetanse i forM til bameirtrettsbe*emmelsene'

r Klubben slral rrære attiv på kompetanseopp§ggiry av instrukt rer

r Ta i bruk kompetånse fra gruppene forr aklyiteter innen orienterin& ski, klatring og sYkkel



§trategier ungdom 7 -L6 er {UfO}
- Halden Skit«lubb sftal være en attraktiv klubb for ungdom-

- Ungdonr skal ha glede av Høåsanlegget .lg trires i miljoet.

- Ungdom slol lære orienterirg så bra at de t r å lrpe alene i skogen og finne tam ræd hielp av kart

og kompss.
- Halden 5l( slral ha et kvaliætsnressig godt tilbud til ungdommer som tn§ker å læde seg i

aldersbestente ldasser-

- Vi skal ha aktive q engasjerte foreldre som er med på arrangernetter og frlSer Wp sine barn

- Halden skiklubb rdl stadlg uære på jakt ettø gode tittak for å finne de beste

rekrutteringsrnetodene

filtak
. Oppretteprosiektledereforarrangpmenter.
r Få rned hele familiene på tur, som vintersamlingen og tur til Pinsehpene.

. lese til rette for at forddre av UFOer har et trenlngstilhrd på torsdager men§ ungene er på

uFo-

e Skape samhoH q felbsskap ved å inHudere alh så raskt som mulig og giøe Oet vi kan for at

både foreldre og bam trivæ-

r Vi rnster å blEge aktivitetene på NOF's uwildingstrapp'

o Klubben skal tilrettel€gge for utvildiq avgode instru§oastart i nærmiliretle lskolene)

§trat%ier for breddeidrett og mutiotr
- Halden S*iklubb dcal rrære en hyEgelig klubb å driue breddeidrett.

- Halden Skildubb skal yære en inkluderende klubb for de nredlemmer sorn ønsker å drive

heddeHrett inne+r orientering; ski, sylkel, ldatrirq og frilufuliv'

Tiltek
r Oppette en oppmannsrolle{r} som skat reklamere for ulike arrangetnenter og \rære €n

motivator i forkant av breddearrangem€nt

o Ved innmelding i klubben skal medlemmet informeres helst personlig om klubbens tilbud,

Yisi{rner, målse-ttinger og verdigrunnlag.

r Det skal arrangeres inkluderende aktiviteter slik at alle sonr ,nsker kan fde seg'hiemme' på

den aktuelle aktivitel
e HS,K skal legge til rette for gode turer og hOy dehaeelse E fdles klubbarrangernent som 1'

§tafetten, KlubtsXM og Z5<nanna

r Det sftal legæs til rette for alChriteter innen ski, qfikel og tåtring på MdeidrettsnM.
r Hvis et medlern øts&€r å satse i tlS(s naun innen ski, sy*kel dkr klatrir€ §lial klubben hplpe

til å leege forhoHeætil rette-



3) AnIry

§trategier Hriåshlrtta
- lty,tta oS bygnnngene på fkiåsturrct s*al ha lUy prioritet på \,edlikehold og vdderc utyildiry.

Hriåshy,tta, h,gd i 1903, eren kulturskatt og må vemes på best muliS måte. tlen er m unik

Hutr$rytte i l{orsksmrnenfeq! Med sin bd§genH på }lOi&platået er den et naturlfi mål fior

turyåere q som samlingssted for Halden §tiktubbs medlemrær. Bygningsmassen skal danne en

hanrmni* q natudig irrrarnndng av hytteturm. fEr ngger tikn, garasjeanlry, dusj- og badstue,

Smrom og æernatthgstagaliteter. Hgiåsanlæet stal tilrcttelegges, best mul§ for medlernmer q
til Ekruttering av nye medlemmer'

Tiltalc
r SkaletaHerersenaktivltetdryPepå Hrsåstunel

r tqubben skal motiv€re og bistå medlemmer som arbeider for redlikehold og drift av

tldilsanleget.
o Det skal Fmlig sthres tilstandsr€gistr3rir€ fioI httb q en phn for videre oppgrdering.

r tltvidetoEltearealet
r lnrBå ny leieavtah futomtea!€alet
r tltvlthlseavlys|iwa

§tra@ierløypenettet
- t ypenettd fra bysmtrum og rundt i Hiiåsrnarl€, er kanstie det mest benyttsde i HaHenregionen

og s'ært mangp berytts stier/lYsltype til mosion, trenk8 og rekreasion-

- Kubbsr skal arbeide fur at hypmettet, henrrder tysbypa, er operdtivt qB redlikeholdt dl entrer
tid til glede for Haldens befolkning.

Tilhk
. Oet stal t|| enhrrcr dd nære et operd6rt lrypeutval8 som iobber kontiouerl8 med redllkehold

il løpenettet. Gruppem skal forsynes med n drendig utstyr for drtft og arbdd på en effektitr

måæ.
. lyslrype rundt 2 lm rrled evt åst delfte-

. Oppgradedng a, tyCfypa fra Holmen og ut til Asatveien.

. Turlfypeoppslag i Møkbukta, BJOrbe|dt og Fjell.



4) Arrangement

§trategier:
- Halden Skiklubb skal gjennom sine store arangement som Nonregian Spring og Grenserittet være

innovativeog ledende i utviklingen for denne type arrangement- Arrangementene skal drives på en

økonomisk sunn måte slik at det gir overskudd til klubbens drift. Deltakelse i arrangementene skal

gi utøverne glede, fysisk utfoldelsg sportslige utfordringer og motivasjon til videre trening, Dette

gjelder dehagere i et bredt aldersspekter, herunder både eliteutøvere, mosjonister, barn og

ungdom.

Tiltak:
o Klubben skal søke å utnytte modeme arrangementsteknikker og være nysgjerrig på ny

teknologi.

r Arrangementene skal i størst mulig grad gjennomføres ved hjelp av dugnad fra klubbens

medlemmer.

r Den til enhver ansvarlig lop- og rittledelse skal soke mot de beste arrangementsrnilirerfor å

kunne uMkle våre egne ritt og lop samt få nye impulser.

r Klubben skal prioritere å ta i bruk ny teknologi for å utvikle sine arrangement.

. Opprettholde samarbeide med Sarpsborg orienteringslag iforbindelse med Nonuegian

Spring.

o Bistå andre lokale klubber ved mindre arr:lngement.

. Kart som tegnes skal folge kartnormen og holde topp kvalitet. Gode kart er en forutsetning
for et treningsmiljø iypperste klasse.

r Klubben skal arbeide for å utvikle gode kart som er tilrettelagt for storarrangement.

r Klubben skal søke å utdanne karttegnere.

r Klubben skal skolere tlere persooer for verv under arrangement fiidtagere, Startmannskap,

Løypeleggere, Karttegnere osv)

o Klubben skal uwikle og ferdigstille rollebeskrivelsen for Norwegian Spring

. Satse på et internasjonalt lop/mesterskap i forbindelse med vårt 125 års jubileum i 2015.

Strategier for kart
- Kartdatabaser skal være mest mulig oppdatert til enhver tid.
- HSK skal ha en plan på hvilke nye områdervi ønsker å kartlegge.

- Erståtte gamle kartgrunnlag med nye lasergrunnlag.

Tiltak:
o Klubbens trenings- og konkurransekart skal ha høy kvalitet og tilfredsstille dagens norm ved

at det tegnes etter moderne konstruksjons-, synfarings- og rentegningsprinsipper.

e HSK arrangererjewrlige store arrangement i spennende terreng som gir oss nye kart.

o HSK engasjerer kompetente karttegnere/ synfarer til å revidere sentrale kart jevnlig.



$) Orgilds$oilt

saHhrnåtclffioa:
- xk6tcnddooFnffiæfiLttsmdttlsppøåEtltbrilpcililt8afiG{ttsiFfftotnlurso3[lno$*on' !

- f*r$enCalrænygleaf, påry*tobgi'
- ftilreqrCddokmcræilogsy*ttdscærffi§"

Ift*
o Styrutrtddø$dcru trcd å t t!,reruthcrl dcftrC§e&eSlsPpGroS ut,ab

\,


