
 
 

 

REFERAT 

Høstmøte Buskerud skikrets hopp og kombinert. 

Vikersund hoppsenter 23.10.19 kl. 18:00 

Til stede: Styret HKK, Liv Høgli, Kongsberg, Rollag og Veggli, Røyken, Gjerpenkollen, Vikersund.  

Ikke møtt: Ringkollen. 

1) Status i klubbene, antall aktive hoppere, rekruttering, tips og tanker. Status utstyr. 

Kongsberg: Har hatt innetreninger i tre uker, fordelt på mandager og onsdager. Mandager er for hoppere fra 12 år, 

der det møter 17 stk. Onsdager er for de opp til 11 år, der møter det 16 stk. Har arrangert Raw Air all stars med 30 

deltakere. Starter sesongen med åpen dag i anlegget i januar. Klubben har godt med rekruteringsutstyr. Anlegget 

har godkjent finansiering for snøproduksjon, har en utfordring med mangel på tråkkemaskin med toppvinsj for å 

fordele snøen i bakken. Har nå to trenere som til jul er ferdige med trener 3 kurs. 

Røyken: Har ikke innetreninger. Jobber med planer for utvidelse av bakkene. Kommunesammenslåing gir bakken 

status som rekrutteringsanlegg for Asker. Har jobbet for samarbeid med Asker, men ikke fått mye respons. 

Snøproduksjon er en del av planene for bakkene. 12-15 hoppere og de har godt med utstyr til utlån. 

Gjerpenkollen: Har hatt 30 deltakere på hoppskole. 25 av disse er stabile og reiser til andre renn i kretsen. 

Innetreninger i høst har det vært 16 deltakere. Har utstyr til de yngste med NNN bindinger. Har bestilt utstyr 

gjennom Skiforbundet, men har ikke fått dette da det mangler sko. Mangler trener for hopperne. Småbakkene er 

OK, men har utfordring med snø i tilløpet i K-74. Må spa inn snø, tråkke manuelt og vanne. Tråkkemaskinen har 

vært på service og er klar for vinteren. Bakkene er nå klare for snøsetting. 

Rollag og Veggli: K-3, K-8 og K-17 har vært åpne i hele sommer, men ingen hopp er gjennomført. Har to yngre 

hoppere og to aktive. Har hatt to innetreninger. Anlegget drives av 5 voksne. Dette medfører mye arbeid for lite 

hopping. Eksempel som ble gitt var 140 dugnadstimer i K-60 for 9 hoppere somhoppet tre hopp hver. Ønsker 

likevel å jobbe for å kunne få i gang K-60 til vinteren. Har ikke tråkkemaskin, har et ønske om å kjøpe ATV 6x6 

med belter til bruk i K60 bakken, men har pr. i dag ikke midler til dette. En slik ATV vil imidlertid lette arbeidet 

mye og må trolig på plass skal vi klare å opprettholde bruk av denne bakken. Har noe snøproduksjon og flytter 

snøen manuelt. Har lagt bord opp i tilløpet på K-35 og trenger nå mindre snø for å lage spor. Har lite utstyr til 

utlån, mest for de yngste. Tre har tatt trener 1 kurset. 

Vikersund: Har hatt 20 deltakere på Telenor renn. Har i dag ingen trener. Har bra med utstyr til utlån. Skal 

begynne med innerteninger. K-3 på sletta er demontert og det vil bli laget en snøhaug med hoppmuligheter og 

skileik på sletta. Vurderes også andre alternativer for å skape mer skileik i anlegget. K-65 har vært en suksess, har 

nå hoppet tre uker med isspor. Må jobbe med rekrutering. 

Flyingteam Vikersund: Stabil gruppe de siste 3-4 årene, i både rekrutt og senior. Har nettopp hatt treningsamling i 

Polen. 

Ringkollen: Ca 10 hoppere. Ingen snøproduksjon. Gammelt og utdatert utstyr til de større bakkene. Lite 

rekrutering. Mye jobb å holde K-40 åpen. 

2) Terminliste 2019/2020 



18. januar Vikersund 

25. januar Kongsberg 

2. februar Røyken 

8. februar Rollag og Veggli 

14. februar Botne (Youth Raw Air renn 1) 

15. februar Midtstua (Youth Raw Air renn 2) 

16. februar Vikersund (Youth Raw Air renn 3) 

21. februar Ringkollen 

7. mars Gjerpenkollen 

Det jobbes også med en miljøsamling i vinter. 

3) Kretsmesterskap Hopp og kombinert. 

KM for aldersbestemte klasser og KM junior og KM senior, alle klasser for menn og damer vil trolig bli lagt til en 

ukedag. HKK jobber videre med dette. 

4) Regioncup i samarbeid med TVSK? 

Her ble tanker delt om en framtidig cup mellom Telemark og Vestfold, Buskerud og Oslo. K-60 – K-74 bakkene i 

Skottfoss, Botne, Midtstua, Vikersund og Gjerpenkollen. HKK jobber videre med dette. 

5) Youth Raw Air 2020 

Datoene for renn er satt til 14.,15. og 16. februar. Noe kritikk av deltakerpremiene som ble gitt i fjor. HKK jobber 

videre med dette. 

6) Samlinger neste sesong. Vår + høst. 

Høstsamlingen hadde 25 deltakere og var en positiv samling for disse. Noe kort påmeldingsfrist som kunne 

generert flere hoppere om det hadde kommet ut info tidligere. HKK jobber videre med en vintersamlig 11. og 12. 

januar i Vikersund eller Kongsberg. Jobber også med å få tilbudt et smørekurs til foreldrene. 

7) Økonomi HKK 

Liv Høgli redegjorde for regnskapet for 2019. Vi ligger opp mot budsjett. 

8) Eventuelt/ innkomne saker 

Ingen 

Møtet hevet kl. 20:07 

Ref: Stian Schjetne Hagen HKK 

 


