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Date Time Meeting Location 

08.05.2019 19:30 Sole hotel, Noresund 

Chairman Magne Kleven, Leder, Kongsberg IF 

Participants Jon Ola Skrutvold, NSF 

Tor Håkon Standnes, FTV, Vikersund IF 

Bjørn Øyen, Røykenhopp 

Stig Atle Skinnes, Gjerpenkollen HK/Stifelsen 

Stian Andrè Skinnes, Gjerpenkollen HK 

Copy Hoppklubbene i Buskerud, 

Minutes by Magne Kleven 

 

Purpose  Vårmøte, Grenkomitemøte 

Background/Agenda  

  

 

Item Responsible Date Actions/Items 

1.  Info  08.05.201

9 

 

Statusrapport fra klubbene: 

-Gjerpenkollen 

Grei sesong. Mye hopping opp til K35. God deltagelse på 

hoppskole/Raw Air Stars 

Suksess med servering av kveldsmat som sosialt tiltak. 

Frivillige som prepper bakker på dagtid, gjør en kjempeinnsats 

Flinke til å delta på renn i kretsen. 

Fokus på rekruttering. Ikke åpnet K74 denne vinteren. 

Status trenere: Ok. Har trenere som stiller opp.  

Ny leder i klubben: Stian Andre Skinnes 

-Røykenhopp 

Forholdsvis bra sesong, med både hopp, kombinert og skicross. Bedre 

anleggssituasjon pga eierskifte på nabogård. 

Jobber med å skaffe vinsj for spormal i småbakkene. 

Status trenere: Ok. Har trenere som stiller opp.  

-Vikersund IF 

Har en del yngre hoppere, men de deltar stort sett i egne renn. Ønsker å 

få flere til å være med i kretsens renn 

Klubben har arrangert mange renn i alle kategorier fra Telenor karusell 

til WC. Krever mye ressurser og planlegging. 

Status trenere: Nåværende trener går ut i barselpermisjon. Har behov for 

flere trenere for de yngste.   

-Kongsberg IF 

Positiv sesong mtp rekruttering. Mye hopping i Idrettsparken. Sliter litt 

med preparering av K41. 

Foreldre deltar i dugnadsarbeid/preparering av bakker. 

Jobber med å få på plass snøproduksjonsanlegg.  
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Status trenere: Ok. Har hatt totalt 4 trenere hvor av 2 tar trener 3 

utdanning. En trener slutter pga skolegang. Håper på å kunne få litt 

hjelp fra junior hoppere neste sesong, evt foreldre som ønsker å være 

trenere.  

 

-FTV 

God sesong mtp resultater for juniorhoppere 

Deltagelse i junior VM og COC og FIS renn. 

En hopper rykker opp til B-landslaget. 

Status trenere: Ok i FTV Rekrutt. 3 trenere som fortsetter 

I junior/Elite er situasjonen mer usikker. Frode fortsetter, mens Geir 

muligens forsvinner til B-landslaget. Anette delvis «permitert» pga syk 

mor. 

 

Ønsker samarbeid med trener fra ROV, Kjell Ivar Magnussen for å 

styrke rekruttering. 

2.  HKK  Rekruttering: Må jobbe enda mer med rekruttering…… 

3.  HKK/Klubber  Kretssamlinger:  

Vi må se på mulighetene for å arrangere kretssamling i enten Vikersund 

eller Gjerpenkollen. Mange deltar kun i storsamlingen, og dette er litt 

lite. Det bør hoppes mer på plast. 

4.  HKK/Klubber  Sommer-renn: 

Vi tar kontakt med andre kretser og sjekker interessen for en sommercup. 

Gjerpenkollen, Vikersund, Hasselbakken, Midtstua og Sandrip 

5.  HKK  Trenersamarbeid: 

Ønske om samling for alle trenere i kretsen. De bør prate sammen og bli 

bedre kjent. Samlinger? 

6.  HKK  HKK medlemmer: 

Leder: Magne Kleven 

Nestleder :(Forslag) Stian Schjetne Hagen 

Medlem: Kjell Ivar Magnussen 

Medlem: Knut Jokerud Strand 

Vi mangler kvinnelig medlem.  

Vi bør lage stillingsbeskrivelser, eller kort oppsummering av 

komitemedlemmenes oppgaver. 

 


