
REFERAT: 

Høstmøte hopp/kombinert Buskerud Skikrets 

Vikersund hoppsenter 7. november. Kl 18:00 

Tilstede: Morten Fretheim, Svein Erik Lund, Svein Emmerud, Ole Kristian Ramstad, Stein Tore Aalien, 

Simen W. Rogstad, Ole Martin Nordskog, Bjørn Øyen, Jon Ola Skrutvold, Magne Kleven,                 

Stian Schjetne Hagen, Åge Kolberg, Frode Håre, Tor Håkon Standnes 

 

1) Jon Ola Skrutvold redegjorde for sitt nye verv i Hoppkomiteen. Fram til Skitinget vil Magne Kleven 

representere Buskerud Skikrets, der det faller seg naturlig. Jon Ola skal ha ansvar for kompetanse og 

rekruttering. 

2) Høstmøte NSF Hopp. Buskerud representert ved Tor Håkon Standnes og Magne Kleven. 

 - Midstuacup, Initiativ for trening og moro. 40 deltagere over tre dager. 

 - Tore Øvergård informerte der om Kinaprosjektet. 22 utøvere. 

 - RawAir er et sterkt merkenavn. Dannelse av Raw air stars. Rekrutteringsrenn i flere bakker. 

 - Hoppsportens dag, 5 januar. 

 - Superlørdag på NRK, i år sendes det fra Knyken skisenter 12 januar. 

- Alle med! Norges idrettsforbunds kampanje mot fattigdom og utenforskap.  

www.allemed.no 

3) Info angående Vikersund hoppsenter: 

 - Mandag 5. november var FIS på besøk, de var fornøyde med det de så. Det jobbes i bakken. 

 - K-65 Hoppklar til vinteren med provisorisk lyssetting. Permanent lys til sommeren. 

4) Det er ansatt en ny kommunikasjonsmann i skiforbundet. Skal hjelpe til med pressemeldinger og 

mot sponsorer. 

5) Det er tanker om en «RC» for Osloregionen. Vi har i år samkjørt terminlistene med Telemark og 

Vestfold. Vil gi en større mulighet for deltagelse i bakker rundt K-60. Er ingen koordinator for å danne 

en cup i disse bakkene. 

6) Jenteprosjektet, opplever en drakamp mellom hopp og kombinert om utøverne. 

7) Rekruttering. Vi må sveise sammen de klubbene som allerede har barn som hopper. Vi må lage 

treff, slik at de møtes og blir værende i sporten. 

8) Årshjul for kombinert sendes med referat (se vedlegg på slutten av referat) 

9) Terminliste for Buskerud sendes med referatet (se vedlegg på slutten av referatet) 

 

 

 

http://www.allemed.no/


10) Info fra Kongsberg. Åpen dag i vinterferien.  

Laget en rekrutteringsvideo som ble distribuert via facebook.  

https://quik.gopro.com/v/sAdsBOwSMb/?fbclid=IwAR0ELnqh5xUm6Dj8FWspOeb2SHASo6fC9XDRhB

mTM8Lja4eofnv8hMyk7Zk 

Oppmøte 40 barn. Begynte med hopp på langrennsski, dernest Dragon og hoppski. Pause midt på 

dagen med grilling av pølser og varm saft. Ved slutten ble hver enkelt av utøverne tatt inn til samtale 

og fikk premie for åpen dag. Flere av disse er i dag med på innetreningene. Dette vil bli gjentatt. 

11) Klubbrunde: 

Vikersund – 5-6 på innetreningene. Er en trend med færre utøvere pr år. Venter på K-65 

Gjerpen – Ca 30 deltagere på vinteren. Problemer med å arrangere renn i K-74, da det er vanskelig å 

finne rennleder som kjenner bakken og vindforholdene. Mini RawAir populært, 14 deltagere fra 

Gjerpen. Har på initiativ fra foreldre sluttet med vafler og innført kveldsmat på treningene i bakken. 

Har fått nytt spor og utjevnet kuler i unnarennet. 

Rollag/ Veggli – Mye er gjort av 4 stk i bakkene. K-3, K-8 og K-17 er plastlagt, men ikke brukt i 

sommer. Arbeid gjort i unnarennet i K-60. Er pr. i dag 5 utøvere. Har snøproduksjon. Små årskull og 

rykter om mye dugnad hindrer rekruttering. Har flyttet treningsdager for å ikke kollidere med turn og 

ski. 

Røyken – Godt forberedt. Jordet er ikke pløyd for høsten. Har justert overgangene for å få snillere 

bakker. 25-30 barn på hoppskole i vinter. Har snøproduksjon. Tanker om utvidelse av større 

skileikanlegg. 

Kongsberg – Har problemer med å innhente anbud for snøproduksjon. Har også avsluttet treninger 

19:30 for å servere kveldsmat. Har to på trener3 utdanning. Skal ha miljøkveld, 50 påmeldte. 

Oppstart av innetreninger i uke 41. Har utvidet med to dager, der alle fra 12 år og oppover trener 

sammen en dag i uken, det være seg veteraner og mødre. Rekruttering av utøvere er også 

rekrutering av foreldre. 

Ringkollen – Ingen frammøtte. 

Flyingteam Vikersund – 6 utøvere til NM i helgen. Samlinger og treninger er gjennomført for rekrutt 

og junior. Har sett brukbar utvikling på utøvere. 

12) VM Vikersund 2022 

Prosjekt 2022, et samarbeid mellom FTV og Olympiatoppen ved Jorun Horgen. Mål å hjelpe 

til med det sportslige og hopplinjer ved Rosthaug og Drammen toppidrett. 

13) Eventuelt 

Svein Emmerud tok opp rekrutering av hoppdommere. Kjenner du en som kan tenke seg å bli 

hoppdommer, meld i fra. Kan tilby info om hvordan et hopp bedømmes. 

Stein Tore Aalien ønsker en kretssamling for rekrutter. For å ta vare på de som vi har i 

kretsen i dag (se innspill på slutten av referatet). 

 

Avsluttet kl 20:15         Ref: Stian Schj Hagen 

https://quik.gopro.com/v/sAdsBOwSMb/?fbclid=IwAR0ELnqh5xUm6Dj8FWspOeb2SHASo6fC9XDRhBmTM8Lja4eofnv8hMyk7Zk
https://quik.gopro.com/v/sAdsBOwSMb/?fbclid=IwAR0ELnqh5xUm6Dj8FWspOeb2SHASo6fC9XDRhBmTM8Lja4eofnv8hMyk7Zk


Årshjul for aldersbestemt fra Skiforbundet/Kombinert: 
 
VINTER 2018-2019 
2.-4. nov 2018 – Miljøsamling på ski i Trysil 
- Trenere fra utøvergruppa på NTG og LNC. 
- Skileik, surfebølge, bowling og sosialt opplegg 
 
15.-16. desember 2018 – Kombitreff – Sted kommer 
- Kombitreff for aldersbestemte klasser. 
 
26.27. januar 2019 – FIS Youth Cup Granåsen 
- Født 2001-2006 
 
8.-10. februar 2019 – Kombilekene Tolga 
- Individuell konkurranse og teamsprint 
- Allsidig aktivitet i Hamran 
 
22.-24. februar 2019 – Solan Gundersens Vinterleker – Alvdal 
- Kombinert fredag, hopp ind lørdag og lagkonkurranse hopp søndag 
 
- 12-14 år 
1.-3. mars 2019 – Hovedlandsrennet 2019 – Gålå og Sør-Fron 
- 15-16 år 
 
I tillegg vil det bli arrangert kombinertskole i Granåsen i august 2019. Dato er ikke fastsatt. 
 
Junior/Senior: 
Sesongstart med NM senior del 1 i Midtstua/Beitostølen 15-18/11 2018 
 
 
TERMINLISTE 2018-2019: 

Vedlagt finner dere forhåpentligvis siste forslag til terminliste. 

Når det gjelder rennet på Ringkollen, så sliter vi litt med de datoene som de forslår.  

Da blir det to renn i Buskerud på en helg, og da frykter vi for oppmøtet. Vi har lagt inn 2. mars som 

foreslått renn dato. 

Vi har byttet helg for ROV og Vikersund. Dette er ok for Vikersund, men ROV må sjekke opp om det 

passer. De sliter med å skaffe frivillige, og det kan fort kollidere med andre arrangementer i bygda. 

Vi har lagt vekt på følgende: 

-Kun ett renn pr helg i kretsen 

-Ikke renn i bakkestørrelse K60-74  samme dag som renn i tilsvarende bakkestørrelser i TVSK eller 

Oslo 

-Sørge for at renn i K60-74 ikke kolliderer med Hopptreff og Hovedlandsrenn.  

-Unngå renn i K40-K60 samme helg som Solan Gundersens Vinterleker 

-Youth Raw Air for 13-16 år. Tre renn I løpet av en helg. Botne, Midtstua og Vikersund. Navn på 

arrangementet er ikke avklart, men det er ikke det viktigste.  



Renn kan vi klare å arrangere uansett om man bruker Raw Air navnet eller ikke😊 

Jeg tror vi har et godt opplegg, men det gjenstår jo å se om vi lykkes og alle blir fornøyde…. 

SE EGET VEDLEGG/EXCELARK FOR TERMINLISTEOPPSETT 

Mvh Magne Kleven Mob: 95885221 

 

Oppfølging miljøsamling v/Jon Ola Skrutvold: 

Jeg følger opp forslaget fra Stein Tore under høstmøtet i går om en «miljøsamling»: 

• Jeg tar kontakt med Vikersund for å sjekke ut om de kan være arrangørsted for denne (en 
årlig fast samling i Vikersund?). 

o Samarbeid mellom Vikersund, Skikrets og klubber i kretsen slik at belastningen ikke 
blir for stor for arrangørstedet 

• Andre lørdagen i januar? Rett i etterkant av hoppsportens dag og før rennsesongen…. 

• Ulike aktiviteter for ulike aldersgrupper. Fokus på at det skal være gøy. 

• Ulike tema: 
o Allsidighet (SUM) 

▪ Bruke sletta i Skiflygingsbakken til en løype som stimulerer til dette. 
o Byttedag utstyr, hjelp til å velge riktig 
o Prepping av ski 
o Om trening/aktivitetsledelse 

▪ Tips til aktiviteter 
o Foreldreprogram 

• ETC 
 


