
Referat Høstmøte BSK/HKK. 

27/10-20 Utsikten Vikersund. 

21 frammøtte. 

 

1) Smittevern, Covid19 

 Utgikk fra agenda grunnet meldt avbud på foreleser. 

 

2) Hoppende glede 

Ine Finsrud, salgs-og markedsjef Flyingteam AS, orienterte om prosjektet Hoppende glede 

som er et rekrutteringsprosjekt fram mot skiflyvnings VM 2022. Planlagt fra 2020 fram til 

prosjektslutt 2023. 

 

3) Flying Team Vikersund og veien videre 

Tor Håkon Standnes presenterte hva Flying Team Vikersund er pr i dag. Han tydeliggjorde 

også at det er foreldrene til utøverne som kan bestille hva flyingteamet skal bli. 

Det ble framlagt historikk fra flyingteamet. Pr dags dato er det 15 utøvere og 6 trenere. 

Aktiviteten i teamet vil være i Vikersund, Midstua, Gjerpenkollen. Andre treninger som 

barmark vil kunne bli f.eks Eiker for å kunne lempe litt på reisebelastningen for utøverne. 

Den årlige turen til Polen utgikk i 2020, det vil derfor bli redusert avgift for denne sesongen. 

Dugnad for foreldrene har vært blåsere under skiflyvningsrennene. Dugnaden genererer 

25.000,- til teamet. 

 

4) Status i klubbene. Runde rundt bordet 

 Vikersund: 

Det ble hoppet 1 kveld i sesongen 2019/2020. Denne sesongen har de engasjert en 

jenterussebuss med 7 jenter som vil drive med barna med skileik. Dette foregår nå i 

hallen og vil flyttes ut til bunnen av skiflyvningsbakken når det er snø. Denne uken 

var det 15 barn med på treningen. 

 Gjerpenkollen: 

Klarte å gjennomføre to treningskvelder samme uke før snøen forsvant. De har hatt 

med 7 deltakere på renn denne sesongen. 13 utøvere i klubben. De vil starte med 

innereninger igjen nå. Vil annonsere i Drammens Tidene. Etter treninger i bakken er 

det alltid bespisning i kafeen, på denne måten ønsker de også å engasjere foreldrene. 

Skolene har benyttet slettene til aktivitet i høst.  

Gjerpenkollen har en trener og føler de ikke klarer å følge opp aldergruppen 11-12 år. 

Treneren klarer ikke å følge opp alle bakkestørrelsene samtidig. Foreldrene viser liten 

interesse for å kjøre lenger enn sin egen bakke. 



Gjerpenkollen vil trenge hjelp til igangsetting av tilløp i k-74. Trenger hjelp til å vanne 

sporet. 

Det lages ny togtunnel, noe som har medført at bakken har mistet grunnvannet. Bane 

Nor betaler for kommunalt vann inntil lekkasjen er stoppet. 

 

 Ringkollen: 

Er nå 4 utøvere og tre foreldre. De har nå fått Anders Jacobsen med som trener noen 

kvelder innimellom. Har stertet prosess med å øke rekruttering. I sesongen 2019/2020 

ble en hopptrening avlyst grunnet vær. 

 

 Eggedal: 

7 deltagere på treninger i høst. Håper hoppkarusell til vinteren skal kunne øke 

rekrutteringen. Har hoppet i anlegget fra desember til mars. 

 

 Kongsberg: 

Ble stopp i anlegget grunnet snømangel, deretter corona. Har 5-6 utøvere som hopper 

for andre hoppteam. Har innetrening mandager og onsdager. Har delt disse opp med 

11 år og eldre på mandager og 4- 12 år på onsdager. Fortsatt usikkerhet med Corona 

og hva som skjer framover. Det er mulig de stopper innetreninger for en periode. 

Kongsberg IF har utfordringer med kommunen. De har godkjenning for 

snøproduksjon, der er finansiering i boks med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Står i fare 

for å miste støtten fra Gjensidigestiftelsen da kommunen stopper hvor man kan hente 

vann til anlegget. Ønsker å sette porselenspor istedenfor, og dermed kunne beholde 

midlene fra Gjensidigestiftelsen.  

Begynner å bli tappet for foreldreressurser. Ønsket å kjøpe tråkkemaskin med vinsj, 

men fikk nei fra kommunen. 

Vil gjennomføre miljøsamling, der det nå er 50 påmeldte. Alle barn møtte opp på 

innetrening etter corona-nedstengingen. Kongsberg har 3 skolerte trenere, hvor 2 har 

trener 3 utdannelse. Kongsberg har hatt trenersamarbeid med Asker. 

 

 Rollag og Veggli: 

Har nå 4 utøvere. 35 m har vært åpen fra november til corona. 60 m har også vært mye 

åpent. I sesongen 2019/2020 hadde de renn i alle bakkene. 2-4 dugnadspersoner. De 

eldste hopperne har også hoppet på plast i sommer. Tenker to dager i uken med 

treninger til vinteren. 

 

 Røykenhopp: 

Ingen stor vinter, produserte snø fram til desember. Så smeltet alt. Hadde 15 – 20 

hoppere før sesongen. Ble ikke gjennomført noen hopp denne sesongen. Usikker på 

hvor mange hoppere som er igjen nå. Vil få overskudd-is fra ishallene i Asker, dette 



vil bli tilkjørt skolebakkene. Onsdager er planlagt skolehopping, mandager åpen dag 

samt karusell. Ingen innetrening grunnet corona. Grunneier har planert ut et område 

for skileik. 

 

 TVSK: 

Botne hadde hopping i en uke i vinter. Botne har 12 utøvere. Hasselbakken har hatt 

mye aktivitet i sommer. TVSK har trenermangel. Hasselbakken er gode på å skaffe 

midler fra næringslivet. Det skjer mye i Skien. Skotfoss har hatt 20-25 utøvere på 

hoppskole i høst. 

 

5) Overlevering av premier BSK karusellen 2020 

 Det ble delt ut til sammen 25 premier. 

 

6) Kretssamlinger / åpendag i vinter 

Kretssamling i Vikersund før jul. Foreslått 5 desember. Om det ikke er snø blir det en samling 

med basistrening/innetrening. Viktig at slike arrangement ikke avlyses, viktig for å lage et 

godt miljø. 

Kongsberg arrangerer åpen dag 9 januar. 

Oppfordrer til bruktmarked mellomutøverne. Det etterlyses også mer informasjon om utstyr og 

smøring. Tema for foreldre på samlinger. Holdninger for utstyr er viktig for foreldre og 

utøvere. 

Samlinger i stedet for avlyste hopprenn, møtet foreslår at vi skal forøke å samarbeide for 

avvikle renn i bakker som er åpne. 

Påmelding til renn blir «pålagt» å gjøres elektronisk. 

  



7) Terminliste 

Hopp:   Dato Status   

Extra-Rennet 2021 Kongsberg IF 23.01.2021 ok 
K5-K10-K25-

K41 

Sparebank1-rennet 
Holeværingen 

IL 
13.02.2021 ok 

K5-K10-K17-

K27-K40.  

Rovspretten hopp 
Rollag og 

Veggli IL 

 07.02.202

1 
ok 

K3-K8-K17-

K35-K60 

Vikersundrennet 2021 Vikersund IF 21.02.2021 ok 
K3-K10-K15-

K25 

Røykenhopprennet Røykenhopp 30.01.2021 ok   

Youth Raw Air 2021 Vikersund IF 16.01.2021 ok K45-K65 

Gjerpenkollen Gjerpenkollen  
06.03.2021

? 

avventer, men det 

er ikke så mange 

andre muligheter 

enn denne helga 

K8, K18, K35, 

K74 

KM Junior og Senior (BSK og 

TVSK) 

Vikersund 

K105 26.12.2020 

ok. Søknad 

kommer K105 

KM 2021 (13-16 år) TBD   

Avventer. Mulig 

kveldsrenn i 

Vikersund K40-K60 

Mini Raw Air Vikersund IF 21.03.2021 

ok. Søknad 

kommer   

 

8) Innkomne saker 

Ringkollen hopp vil i helgen 7-8 november arrangere driftslederkurs for skitrekk fra 

Jernbanetilsynet. Kurset tar 15 deltagere og har en samlet sum på 25.000,- Stian Schjetne 

Hagen innhenter mer informasjon om dette kurset. 

   


