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Spørreliste om kunnskap i tilvirkning og bruk av treski 

Overordnet om tilvirkning og bruk av treski 
Hva er dagens kunnskap i det å lage og bruke treski?  
(grovt beskrevet, ingen analyse) 
 
Hva var gårsdagens kunnskap i det å lage og bruke treski  
(grovt beskrevet, ingen analyse) 
 
Hva mener du med begrepet treski?  
(heltre, laminert andel tre/syntetisk material, bredde, lengde, annet?) 
 
Hva finnes eller planlegges av tiltak for å ta vare på og/eller promotere treskimaking og 
bruk?  
(perspektiv: lokalt i nærmiljøet/regionalt/nasjonalt.  Konkrete tiltak er mest interessant, men 
indirekte tiltak som bevisstgjøring på ulike vis er også relevant. Skriv gjerne opp forslag til 
hva som burde vært gjort av tiltak) 
 
Hva finnes av organiserte friluftsliv-tiltak retta mot treskibruk  
(eksempelvis: Den norske turistforeningen, hoteller og overnattingssteder, events, 
teambygging, annet) 
 
Hvem er utøvermiljø eller har interesser i at skimakerkunnskapen utøves? 
(Hvem er kjernen av miljøet, hva finnes av ringer utenfor? Dette inkluderer alt fra skimakere, 
utøvere til næringsinteresser og politiske interesser) 
 
Hvilken verdi har treskimaking og bruk for dette utøvermiljøet? 
(Kulturell verdi/identitet? Sosial verdi?) 
 
På hvilken måte gir treski ekstra mening for deg i det å ferdes i snø  
 
Hvordan er treskimaking og bruk truet i dag?  

Treskimaking 
 
Når begynte du å lage treski? 
 
Hvorfor ...? 
Hvem har du lært av? 
 
Hvor mange ski har du laget? 
 
Hvor mange treskimakere kjenner du til? 
 
Hva er «kunsten» i det å lage ski? 
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Hva er de viktigste funksjonelle kravene du stiller til en treski? 
 
Hvordan beskrive skillet mellom moderne og førmoderne ski 
 
Hvordan er etterspørselen i ditt område?   
 

Skibruk og -teknikk 
 
Hvordan bruker kunder skiene sine?  
(eksempelvis friluftsliv, sport, transport, jakt eller annet) 
 
Kan du gi et grov oversikt over ulike teknikker som er i bruk ute i terrenget?  
(flatmark, skog, oppover, nedover, telemarkstil osv) 
 
Kan du gi et estimat på antall treskibrukere i Norge i dag  
(for eksempel; >100 000, >10 000, >1 000, > 100) 
 
 
 
 
 


