REFERAT:

Høstmøte Buskerud Skikrets hopp og kombinert
04/11-21 18:30 – Vikersund Hoppsenter
Leder åpnet møtet og ga ordet videre til Leif Arne Berget som informerte om skiflyvnings VM
2022. Han ba oss bringe videre Ung frivillig. Dette er ett program for ungdom mellom 16-26
år. Har kan 50 ungdommer søke om deltagelse. Målet er å lære opp de unge for
arrangement. Se www.vikersund.no/ung-frivillig-vw-2022
Informasjoner fra klubber og team:
Vikersund

- Ikke noe glansbilde for tiden, 12 aktive utøvere
- Prosjekt med all-idrett. Innetreninger før jul og skileik etter jul. Pr. nå 15
deltagere. Har også kjørt kampanjer om rekruttering på Facebook.
- K-3 og K-5 skal bygges permanent
- 2 gullmedalje vinnere i årets NM

Gjerpenkollen
- Hopping i vinter, fast hoppgruppe.
- Sommerhopping med 4-8 deltakere, etter gjenåpning etter korona ble dette
redusert til 2
- Reiste rundt i andre bakker i vinter. Tirsdager i Gjerpenkollen og torsdager i
andre bakker. Åpner bakken for bursdagsfeiringer.
- IFO får tilbud om å komme i bakken, har fått 2-3 aktive gjennom all-idretten.
- Har startet opp innetreninger på onsdager.
- K-8 vil bli forbedret i unnarennet
- Det bygges togtunnel ved bakken, som har medført at grunnvannet har blitt
borte. BaneNord betaler kommunalt vann de neste to årene. K-35 har
vaskebrett i overrenn, mulig masse som har forskjøvet seg grunnet tunnelen.
- Forteller om gleden av å tilrettelegge for barna og se at anlegget blir brukt,
og påminnet oss om at vi må sette pris på dette
Ringkollen
- Var 10-12 aktive når landet var stengt, etter gjenåpning er det 2-3 utøver
igjen.
- Har fått spormaler i K-40, og bakken har blitt mye brukt. Vil legge spor i K-27,
men avventer grunnet høye priser på materialer.

- Det er et samarbeid mellom langrenn, alpint og hopp om snøproduksjon på
Ringkollen. Vil kunne forlenge vintersesongen.
Eggedal
- 5-6 på trening. Reiseavstander er en utfordring for foreldre.
- Karusell for langrenn lagde samtidig en karusell med hopp på langrennsski
- Føler utfordring med å rekruttere nye hoppere
- Har vært i gang med innetrening i en måned
Kongsberg
- 5-6 deltagere på innetrening, som har pågått i en måned
- Mandager kjøres det trim for foreldre
- Sliter med at hoppere slutter etter endt vintersesong, savner felles aktivitet
sommertid. Trenere rundt om må snakke sammen for å skape aktiviteter i
hoppanlegg
- Får nye Riedel spor i bakken, dette er godkjent av Kongsberg kommune. Et
kombinert spor som er tilpasset plasthopping. Opplever å bli færre og færre
på vaktlaget i bakken.
- Opplever at de som kommer over i FTV forblir aktive. Målet er å følge flere
utøvere opp i FTV
Rollag/ Veggli (Ingen representanter på møtet)
- Siste rykter er 1 aktiv hopper igjen
- Har ikke søkt om å få arrangere renn denne vinteren
Røykenhopp
- Koronastengt hele vinteren og da ingen organisert aktivitet. Noen hoppere
har reist litt rundt, og Midtstulia har blitt benyttet til trening
- Turløyper var flittig brukt og skileiområdet straks ferdigstilt. K-3 vil da bli
flyttet inn i dette området
- Har mistet mange utøvere grunnet snømangel. 7-10 aktive hoppere nå
- Håper på en snørik vinter og gir ikke opp. Evige optimister i Røyken.

Terminlister for sesongen 2022 ble fattet
Magne informerte om gangen i mistillitsforslaget fra BSK

Innkommende saker:
1)

Hvordan skal vi samle opp de 3-4 løperne rundt om til felles trening. Kan man
arrangere fellestreninger i faste bakker på rundgang på vinteren? Hva kan brukes
som give-aways for barna som deltar på samlinger?
Knut går inn som en koordinator og forsøker å samle ledere og trenere til
fellestreninger som et supplement til den ordinære treningen i klubben/teamet

2)

Forslag om å Innkjøp av PC, Touch-pads, router og mobilmodem til arrangement i
kretsen. Tenker da to sett med pads. Mulig vi kan søke om tilskudd/utstyrsmidler for
dette.

Dette tas videre.

Foreløpig Utstyrsliste (Magne 05.11.2022):
-2stk PC (Lap top)
-2 x K-Jump lisens
-1-2 stk 4G router
-6-12stk pads
-Diverse kabler
-Koffert

Opsjon:
-Videokamera for lengdemåling
-SW Lisens for lengdemåling. K-Jump.

Møter hevet 20:30
Ref: Stian

