
Status, spørreundersøkelse, strategi 
 

Jardar Langrenn 
 

Versjon 0.4 (29.11.2014) 



Nåsituasjon 2014 

• 160 aktive barn og unge – stor nok til å ha moment, liten nok til å bli sett 
– Ca 20 per årstrinn til og med 12 år, antallet synker gradvis til halvert ved 17 år 
– Få jenter eller gutter i noen aldersklasser. Ingen aktiv voksengruppe på trening 

• Gode sportslige resultater 
– Blant de største og beste klubbene i HL de siste to år  
– Tatt poeng i Norgescup for junior de siste 6 år 
– Etablert juniorsamarbeid i Team Vestmarka i år 

• Gode trenere 
– Dyktige eldre trenere fra 13 år. Kompetente ungdomstrenere for de yngre 
– Skiteknikktrening med Audun Svartdal 

• Skianlegg i Vestmarka 250-300 meter over havet 
– Koordinerer og drifter Gupulysløypa sammen med Bærum kommune 
– Utvidet løyper og skileik i 2012. Planlegger snøproduksjon og nye løyper i 2015 

• Arrangerer renn 
– Jardarrennet (~600 deltagere), Klubbmesterskap (~120), Jardartrollet  (~120) 

terrengløpkarusell og Vestmarka Challenge (~60) multisport 

Antall i årstrinnene de siste to år: 
20-30 i 7-8 år  40-45 i 9-10 år  30-40 i 11-12 år 
25-30 i 13-14 år  22-23 i 15-16 år  15-20 i junior 



Vår oppgave 

 
…være drivkraften i et inkluderende, stort og godt 

langrennsmiljø i alle aldre 
 

…tilby de beste treningsforholdene i Asker og Bærum koblet 
med mange unge, gode, kompetente trenere og støtteapparat 

 
…gjøre langrennsmiljøet på Vestmarksetra til et av de ledende 

i Norge både i deltagelse og resultater via samarbeide med 
foreldre/støtteapparat og naboklubber  

 
…bidra til sportslig, sosial og personlig utvikling hos vår aktive 



Spørreundersøkelse 2014 - hva er viktigst? 

SPORTSLIG 
trenere 

MILJØ 
foreldre 



Spørreundersøkelse 2014 - svar 
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Strategi mål 

6 5 4 3 2 1 52 svar (70 % foreldre) okt. 2014:      (viser andel svar med terningkast 1-6) 

”Jardar langrenn har et svært godt tilbud 

 -  takke være skianlegg, trenere, aktive og foreldre” 



Spørreundersøkelse 2014 - tolkning 

• Visjon og mål – godt likt i forslag til ny strategi 

• Godt fornøyd med 
– Treningene, trenerne (og at de er betalte) 

– Skianlegg, renn, Jardarrennet 

– Samlinger, sosialt 

• Bør bli bedre 
– Rekrutteringsarbeidet 

– Informasjon, spesielt på jardar.no og facebook 

– (samarbeidspartner Bull) 



Aktiviteter 

Delmål 

Hovedmål 

Visjon 

Vår strategi neste fire år (2015-2018) 

Økt rekruttering 

FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG 

•Arrangementer 
•PR 
•Opplevelse 
•Sosialt 
•Koordinering 

•Samlinger 
•Samarbeid 
•Fellesopplegg 

renn 

•Trenere og 
utdanning 
•Vestmarksetra 

drift 
•Franskleiv 

utbygging 
•Renn 

•Komiteer 
•Økonomistyring 
•Foreldregiv 
•Sikkerhet og miljø 

NOK AKTIVE PÅ HVERT ÅRSTRINN 

Treningsglede – Teknikk – Miljø 

TOPP RESULTATER 

Verdigrunnlag 

Forebygge frafall 
God organisering 

og økonomi 
Topp anlegg og 

trenere 



• 7-8 (20) 29 
• 9-10 (46) 39 
• 11-12 (30) 39 
• 13-14 (29) 26 
• 15-16 (23) 22 
• 17- (14) 21 

 
• Ny nåbeskrivelse: Tom 12 ca 20 per 

årstrinn, halvert ved 17 
• Ny indikator: 25 per årstrinn tom 12. 

15 fom 15. 
• Ny indikator: flere i topp ti i begge 
• Nyt tiltak rekruttering: flere på 

treningen med dramaprinsipp og 
tamedenvennkonkurranse 
 

• Frafall fra 15 dvs flytt renn fra 
rekruttering til frafall. 
 

”Jardar Langrenn er et kult sted å trene” 



1. NOK AKTIVE PÅ HVERT ÅRSTRINN 

1a. Økt rekruttering 

•Arrangementer 
•Helgeskikurs for 4-7 år, Barnehagerenn, 
Jardarlørdag for nye (alle foreldredrevet) 

•Jardartrollet, Jardardagen, Klubbmesterskap 

•SommerCamp, Vestmarka Challenge MS 

•Voksentrening 

•PR: jardar.no, FB, Jardarposten, Budstikka, 
flere skoler, ++++ 

•Opplevelse: Treningen etter dramaprinsippet 
og ta-med-en-venn-konkurranser 

•Sosialt med nærsamlinger, pizzakveld, etc 

•Koordinering m/andre idretter 

1b. Forebygge frafall 

•Samlinger i Alpene, Brennabu, Int.samling 

•Samarbeid m/andre klubber 
•Team Vestmarka 15 år og over 

•Samarbeid med Holmen, Jutul og BSK u/15 år 

•Fellesopplegg på 
•Norges cup 

•Hovedlandsrennet 

•Ungdommens holmenkollrenn 

•Ungdomsbirken 

•Fellesopplegg turrenn 

Jardar er et KULT sted å trene, ”konkurransedyktig tilbud fra 1. klasse” 
25 aktive pr årskull til og med 12 år med 50/50-fordeling jente/gutt 
15 aktive pr årskull fra og med 15 år 



2. TOPP RESULTATER 

2a. God organisering og økonomi 

•Komiteer med 
•Rekruttering, sponsing, samlinger, anlegg, 
trening, renn 

•God økonomistyring 

•Foreldreinvolvering 
•Smøreteam og sportslig støtte hver gruppe, 
arrangement for de yngste 

•Sikkerhet og miljø 
•Trafikkavvikling med økt sikkerhet og mindre 
utslipp (mer samkjøring, dirigering) 

•Sikkerhet på rulleski gir ingen ulykker 

•Forberede planer for nytt rulleskianlegg? 

2b. Topp anlegg og trenere 

•Vestmarksetra - AB’s beste skianlegg 
•Flest antall dager på ski i nærområdet 

•Lysløype og skileik åpen hele sesongen 

•Snøproduksjon, bro og bedre løype/lys 

•Trenere 
•Progresjon, samarbeid, utdanning 

•Skoletilbud (Bjørnegård EB, Valler) 

•Samarbeid med foreldrehjelpere 

•Audun Svartdal 

•Renn 
•Jardarrennet, Tour du Bærum 

•Jardar skifestival (rulleski ved Storsenteret) 

Jardar får GODE sportslige resultater, ”toppen for noen og mestring for alle” 
Alle aktive deltar på både Jardarrennet og klubbmesterskapet 
Minst 75% av aktive på Hovedlandsrenn og Norges Cup og flere i topp-10 i begge 



Konkret – hvor starter vi? 

REKRUTTERING 
SPONSING OG 
PROFILERING 


