
AGDER OG ROGALAND SKIKRETS – REFERAT FRA MØTE NR. 8 141020 

I  Hålands lokaler, Vossgt. 1, Grimstad: 

Til stede: Rolf Stea, Trygve Bringsverd, Georg Solfjeld. 

Saksliste: 

1 Evaluering av møtene ” Kraftsats for rekruttering”  Dette må sees i sammenheng med møte 
på VSA 11. nov.  Der må en arbeidsgruppe komme med en konklusjon til VSA om hva  
idrettslag vil gjøre for å rekruttere til hoppsporten. 
 
HK medlemmene kontakter klubbene i nærområdet for å motivere til aktiviteter som vil bidra 
til økt rekruttering. 

 Klubbene oppfordres til å ha faste treninger 

 Treningene må markedsføres på en sjuklig måte: Via skolene med plakater på 
oppslagstavler, annonser, facebook/e-post, SMS og tlf. til nøkkelpersoner. 

 Bruk Bringsverdbakken aktivt på treninger, ved skolebesøk og arrangementer. 
Noter navn/adr. på de som bruker bakken for senere oppfølging. 

 Klubbene oppfordres til å invitere Hk for å informere ifb. med styremøter, treninger m.m. 

 Skap aktivitet med en gang snøen kommer. 
 

På møtene kom det også fram gode forslag til tiltak som skikretsen og klubbene bør notere 

seg: 

Viktig å dra i gang foreldrene og besteforeldre. (legg info i elevenes hyller på skolen.  Da leser 

foreldrene det.) 

Motiver via idrettsskolen. Lever brev/brosjyre til foreldrene.   

Lag felles brosjyre. (Noe materiell finnes). 

Tankene bak ”småbakkehopperne” om at alle aldersgrupper trener og konkurrerer sammen, og at 

den eldre garde også  bidrar som støttepersonell ved arrangementer. 

Lag et lite hopp i forbindelse med langrennstreningen. 

Hoppanleggene må være lette og enkle å preparere. Lange dugnadskvelder med preparering av 

bakken skremmer foreldrene.  Det er en viktig oppgave å rekruttere og motivere foreldrene.  Ett 

tiltak kan være å aktivisere foreldrene sammen med ungene. La foreldrene også delta på treninger. 

Søk samarbeid med andre idretter f. eks. Skihopp og fotball? 

Er det ønske og mulighet til å bygge opp et nytt kretslag? 

Oddersjaa SSK har nå 4 veldig gode hoppere. De må følges opp. 

Det er ønske om å få til et kretslag til vinteren. Hoppkomiteen har pr. i dag ikke kapasitet eller 

økonomi til å drifte et kretslag slik Sørlandshopp eksisterte. 



Det henstilles til hopperne i kretsen om å søke samarbeid med regionlagene i Buskerud, Vestfold og 

Telemark. Vikersund Flyingteam bør kunne være en god kontakt når det gjelder videreutvikling av 

hopperne.  (I ettertid har undertegnede hatt samtale med Tore Øvregård i NSF. Han sier at hopperne 

i kretsen vil få direkte oppfølging fra NSF.) 

Det oppfordres også til samarbeid på tvers av klubbene. 

Bruk av Bringsverdbakken i klubber og skoler: Se sak 5. 

Klarer hoppmiljøet på Agder ved bruk, dugnad og økonomi å forsvare investeringene i et planlagt 

hoppsenter på Vegårshei? 

Skikretsen støtter hoppanlegget på Vegårshei.   

VSA innkaller til møte 11. nov. der det stilles krav til skikretsen. 

Møtet skal sette fokus på hva som kan gjøres for å rekruttere og aktivere hoppsporten. Ei 

arbeidsgruppe må komme med en konklusjon til VSA om hva idrettslag vil gjøre for å rekruttere til 

hoppsporten.   

Goggen lager rapport til møtet. HK bør møte fulltallig. Rolf og Goggen  er foreløpig påmeldt. 

2 Aktivitetslederkurs: 5 stk er påmeldt pr. i dag. Det ønskes flere påmeldte. Prisen er kr 

700 pr. deltaker.  Etter møtet, har vi mottatt følgende E-post om at kurset kan 

gjennomføres:  
Jan Christian Bjørn og Per Elias Kalfoss kan komme og holde kombinert og hoppkurs 
2. des 17:00 - 21:00 Arendal og 3. des 17:00 - 21:00 Skien. 
Da får vi kjørt i gang Trener 1 og kan få deltagere fra flere kretser. 

 Høres dette bra ut? 
Best regards / Med vennlig hilsen 
Per Elias Kalfoss 

 

3 Regionalt hoppmøte Vikersund 16. nov.: Rolf og Goggen reiser på møtet.  Møtet er 

åpent for alle, og det henstilles til at de øvrige fra HK melder seg på, og også foreldre 

til aktuelle hoppere.  Goggen kontakter Oddersjaa/Øvrebø om flere ønsker å delta. 

4 Retningslinjer/planlegging av samling på snø: Rolf tar initiativ til samlingen.  Rolf og 

Goggen planlegger. Tidspunkt tidlig i desember (snøavhengig) 

 
5 Retningslinjer/aktivitet Bringsverdbakken: Trygve lager plan for bruk av bakken. Det er også 

lagd instrukser for bilansvarlig og ledere ved skolebesøk og andre arrangementer. Den nye 
bakken til ØIF åpnes på Arendal Torg lørdag 25. okt. 

6 Overrekkelse av Skistipend til Sondre Vestøl Bråtane: Rolf undersøker med  Songe skiklubb 
om en passende anledning for overrekkelsen av stipendet. Alternativt deles prisen ut under 
KM i Tveitanbakken 27. des. 

7 Dommerkomite.  Ny organisering: Dag undersøker saken nærmere og rapporterer til HK. 
8 Eventuelt. 
8A Terminlisten er godkjent av HK og sendes nå til arrangørene før den offentligjøres. 

 

 Ref.: Georg (Goggen) Solfjeld 


