
Evaluering av OASSK SommerCup 2018 
 

OASSK SommerCup 2018 var et prøveprosjekt i regi av kretsen i samarbeid med klubber for å tilby 

konkurranser for aktive skiskytterutøvere i aldersgruppen 13år tom junior i løpet av sommeren.  

Kretsens ønsket var å fylle et tomrom i terminlisten i sommerhalvåret med et enkelt lavterskeltilbud 

både for deltaker og for arrangørklubbene.  

Høsten 2018 ble det gjennomført en webbasert questback hvor utøvere, trenere og foresatte har 

gitt tilbakemeldinger på arrangementene og konseptet generelt.    

 

Svar fra questback:  

Totalt besvarte 64 personer denne spørreundersøkelsen fordelt på 9 av kretsens klubber.  Blant de 

besvarte var det et klart flertall med 59 stemmer for at OASSK SommerCup er kommet for å bli. 

Videre stemte 64% for at konkurransene skulle være kveldsarrangementer og at antall 

arrangementer bør være 3 eller 4 med en blanding av løp og rulleski.  

 

Noen andre hovedtrekk av tilbakemeldinger er som følger: 

• Løpslengden på ett av arrangementene var for lang.  

o Konkurransetiden bør tilstrebes å holde seg rundt tiden man bruker i konkurranse 

på snø 

• Påmeldingene var ikke optimale med tydelig signal om at en felles påmelding på alle 

konkurransene ville være bedre 

• Premieutdelingen siste konkurransedag tok unødvendig lang tid samt at premiering for 

mange anses som unødvendig 

• Tydeliggjøre bedre poengberegning og tellende konkurranser før oppstart av SommerCup.  

• Forslag om at SommerCup ikke arrangeres som en Cup, men som enkelt arrangementer da 

det viktigste er å matche med andre og treffe utøvere fra andre klubber også 

sommerhalvåret 

Mange av disse tilbakemeldingene fikk vi løpende og vil justere dette til det bedre fremover. 

Interessen var såpass høy for at OASSK SommerCup 2018 skal videreføres. Derfor vil vi snarlig sende 

ut en invitasjon til klubbene om å arrangere i 2019. Kretsen ønsker innspill fra klubber som vil være 

med på å arrangere SommerCup 2019.  

Kontaktmail for OASSK SommerCup er: OASSKstyre@gmail.com 
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