
Høstmøte HKK – Buskerud Skikrets 

Vikersund 15/11-22 

Oppmøte 13 stk 

Agenda:  

1. Runde rundt bordet 

2. Presentasjon av Skiklubbutvikler i Buskerud og Vestfold/Telemark, Einar Aabrekk 

3. FTV presentasjon søknad om støtte til FTV Rekrutt 

4. Terminliste 

5. Økonomisk støtte til klubber, team og utøvere ifm samlinger og renn 

6. Valg av HKK skikretstinget vår 2023 

7. Innkomne saker 

 

1) Rapport fra klubbene 

 Røykenhopp: 

Ingen aktivitet i fjor, mangel på snø. Gjennomførte 14 dager med skileik. Ingen aktivitet på 3 

vintre. Har gjennomført dugnad og er klar for snø. Har prøvd å produsere snø, men venter på 

den naturlige. Det er småbakkene som er viktige med tanke på rekruttering. Har i dag 4 

aktive hoppere. 

Vikersund: 

Styrer på og det hopper 5-6 utøvere i småbakkene. Ønsker å lage skileik i bunnen av 

Skiflyvningsbakken, dette trenger de hjelp til, samt å lage 5 metersbakke i snø. 10 meteren 

kan være tøff for mange. Starter innetrening nå, men mister mange utøvere på vei til snø. 

Opplever rekruttering som vanskelig. Nye spor i 10 og 15 meteren. Bakkene er ok. 

Gjerpenkollen: 

Det har gått slik det pleier. Lite besøkt og besøkende MÅ skrive seg opp når de bruker 

bakkene. Har tre stykker på innetrening med Frida. God respons på skolebesøk, må velge 

skolene på ulike datoer for å få plass. Elevene kommer når skolen er slutt i 13-14 tiden. Skal 

lage flyers til foreldrene som kommer og henter. 15-20 elever som møter opp. Trenger kun 

hjelm og egne skisko. 60-100 elever påmeldt via IFO. Nytt underlag i K-8 og spormalene i K-35 

er endret. Bakkene har fått bedre belysning, og ønsker å bytte ut alt på sikt. Mistet vannet i 2 

sesonger grunnet Banenor sprenginger. Dette er fikset opp i. 

Ringkollen: 

Ny reguleringsplan, skiskytterne skal opp på Ringkollen. Kan komme mellom hoppbakken og 

skistadion. Ringkollen har snø fra jul til påske, men har liten rekruttering. 2-12 utøvere i 

vinter med en kjerne på 5-7 som hopper. Har byttet ut til LED lys i anlegget og har laget 

spormaler i alle bakkene. 

Rollag/ Veggli: 

 1 hopper, som har vært på besøk i Gjerpenkollen 



Kongsberg: 

Startet med innetrening med 5-6 utøvere (2 jenter). 13 totalt aktive. Har bestilt nye spor, er 

lagt nye i K-5 og K-10. Nytt tilløp i verdens råeste K-5. Har vært 10 stk på dugnader. Håp om 

plast i småbakkene. 

 

2) Skiklubbutvikler 

Einar Aabrekk er ansatt som skiklubbutvikler. 50/50 Buskerud og Vestfold/ Telemark. Skiklubbutvikler 

har ansvar for alle grener i aldersgruppen 8-12 år (veiledende aldersgrense) Må gjøre seg kjent i 

området, ser også verdien i at langrenn besøker hoppbakker. Der finnes nå 13 skiklubbutviklere i 

Norge. Vil lage flyers med alle grener med QR-koder som vil forklare om utstyr, treningstider og 

kontaktpersoner. Skisprell 2023 felles skileik. Må bort fra grener og inn i skileik som gir skiferdigheter 

og mestringsfølelse på ski. Må få foreldrene interessert i å jobbe når de er i bakken, vi må se 

foreldrene like mye som barna. Skileik er en «ballbinge» der barna aktiviserer seg selv. Få foreldrene 

med i systemet, gjerne med kurs for usikre foreldre. Skiklubbutvikleren vil være aktive på sosiale 

medier, da med ukens treningsøkt. Denne legges også ut på skikretsens side under langrenn. 

 

3) FTV Rekrutt 

FTV rekrutt fra 13 år. 6-7 utøvere på FTV rekrutt på i dag. En veldig sosial gruppe. Ønsker med 

søknaden å tilby et gratis tilbud for å holde på rekruttene og for å rekruttere flere. Vil reise rundt til 

bakkene som utøverne tilhører i K-40 – K-65. FTV rekrutt skal koste kr. 0, ikke 6500 som før, skal være 

lavterskel tilbud. Gratistilbudet skal være en underavdeling av dagens FTV rekrutt. Skal samle de som 

er i samme bakkestørrelse og gi de trenerkapasitet (alder 11-13 år) 

FTV og HKK tar et møte sammen for å se på et opplegg rundt dette. 

 

4) Terminliste 

Link til online terminliste 

 

5) Gjeldende praksis økonomisk støtte til samlinger og hovedrenn. 

HL og SGV: 

-Normalt støtte til trenere og lagleder. Kost og losji + kjøring 

-Felles middag/bankett. Støtte til utøvere. Dette har variert fra gang til gang. 

Kretssamlinger: 

Kretsen dekker: 

-Bakkeavgift 

-Mat 

-Støtte til trenere (gis til klubb 500,- pr dag pr trener) 

https://www.skiforbundet.no/buskerud/hopp/terminliste/


Kombisamlinger: 

-Overnatting 

(ca. 1500-2000,- Pr utøver) 

Etter søknad fra utøver 

Hopptreff: 

-Normalt støtte til trenere og lagleder. Kost og losji + kjøring 

-Startkontingent 

Høstsamlinger/Utenlandsturer: 

-Støtte til FTV på bakgrunn av søknad 

-Normalt dekker vi reise/bakkeavgift eller lignende 

- 2500-3000,- pr utøver/år (etter søknad) 

Buskerudutøvere i andre team kan også søke om støtte til en tilsvarende samling pr år. 

-Kollenhopp 

-NTG 

-Team Lillehammer 

-Prosjekt 2026 

-Trønderhopp 

-etc 

NM: 

-Normalt støtte til trenere. Kost og losji + kjøring 

 

6) Valg skikretsting av ny HKK for kommende tingperiode 

Ønsker sammensetning av en fra hver klubb/hoppbakke i HKK for kommende tingperiode. 

 

7) Innkomne saker: 

Ingen innkomne saker 

Dommere: Trenger vi dommere i bakker der barna er urangerte? Barna opplever ikke mestring når 

dommerne trekker som om det er verdenscup. Ønsker at barna skal oppleve idrettsglede og lek. 

K-jump: Er kjøpt inn PC med K-jump. HKK har også padder. 

 

Ref: Stian Schjetne Hagen 


