
AGDER OG ROGALAND SKIKRETS - REFERAT FRA MØTE NR. 7  140616 
Hos Goggen på Furøysund, Tvedestrand 
 
Saksliste: 
 

1 Kort ref. fra skitinget 12-15. juni. 
2    Goggen hadde skrevet et konsentrat fra fagmøtet i hopp.  Dette var på forhånd sendt 

medlemmene i HK.  Opptak fra møtene ligger også på NSF nettside og facebook.  Spesielt 
hyggelig for agderbenken var at den mobile Bringsverdbakken i mange sammenhenger 
var trukket fram som et revolusjonerende verktøy i arbeidet med rekruttering.  
Hoppmiljøet i europeiske hoppnasjoner er imponert over hvordan Norge rekrutterer 
hoppere ved bruk av bakken.  Bringsverdbakken er levert og utleid til flere land i Europa. 
 

3 Konkretisering og revisjon av årsplanen 2013-2015.  
Dersom vi skal klare å øke rekrutteringen av hoppere, trenere og ledere, må det skapes 
mer engasjement, og konkrete planer må lages og følges opp.  Dette gjelder både 
skikretsen og klubbene. 
Hoppkomiteen kaller inn til ett møte i Brattåsen og ett møte i Klappane for Aust- og Vest 
Agder. Møtene holdes i august.  (Rogaland har for tiden lite eller ingen aktivitet innen 
skihopping.  Hoppkomiteen er interessert i kontakt med eventuelle miljøer og entusiaster 
som kan skape aktivitet i Rogaland). 
Til møtene innkalles hoppere, foreldre, trenere, ledere.  Kort sagt alle hoppinteresserte. 
Møteplanen blir i grove trekk følgende: 

 Info om grunnleggende treningsprogram og hoppteknikk 

 Trening med instruksjon 

 Kort foredrag med innledning til debatt.  Tema for debatten blir: Tiltak og aktivitet for 
å rekruttere et aktivt hoppmiljø.  Med det menes både hoppere, trenere og ledere.  
(se NSF og KIA prosjekt om ungt lederskap).  Tema blir bl.a. bruk av Bringsverdbakken 
i klubber og på skoler.  Er det ressurser i kretsen for å bygge et nytt kretslag?   Klarer 
hoppmiljøet på Agder, ved bruk, dugnader og økonomi å forsvare investeringene i et 
planlagt hoppsenter på Vegårshei? 
 

Møtene holdes i Brattåsen og Klappane  

Alle medlemmene i HK stiller på begge møtene.   
God markedsføring av møtene vektlegges.  Trygve kontakter J.P. Christensen med forslag 
og kostnadsoverslag til plakater og annonser. 
 
Bringsverdbakken:   
Øyestad IF med Trygve i spissen, har besøkt skoler og andre arrangementer med bakken.    
600 unger har prøvd Bringsverdbakken de siste 3 ukene.  Hittil i år minst 1500 i vår krets. 
Det er en oppfordring at klubbene i kretsen benytter seg av tilbudet med mobil 
hoppbakke. 
Goggen tar kontakt med skolene i Tvedestrand i løpet av høsten.   
 
Økonomi: Det jobbes med tilknytning av sponsoravtale. (Goggen) 
 
Dommeroppgaver: Dommerlauget er redusert fra 5 til 3 personer. Dommerlauget 
betegnes nå mer som en interesseforening. 
 
VSA: Dersom anlegget skal kunne gjennomføres, må hoppmiljøet/skikretsen legge fram 
en troverdig plan for rekruttering, bruk av anlegget m.h.t. treninger og arrangementer. 



 
Kretslag (Sørlandshopp): Spørsmålet diskuteres på møtene i august. Uansett blir det en 
snøsamling før jul.  Goggen bistår Rolf vedr. planleggingen av samlingen.   
 
Revidert årsplan vedlegges.   

   
4 KIA (kompetansesenter for tIdrett i Agder) og YOG (Youth Olympic Games., Lillehammer 

2016)  Se tidligere mail og info på idrettskretsens hjemmeside.     
Prosjektet vi kunne gi et løft for hoppmiljøet og skikretsen. (Ungt lederskap).  Det 
oppfordres fra klubber og utvalg at flest mulig ungdommer melder seg på dette 
prosjektet.   
For aktive deltakere i Ungdoms OL 2016 er aldersgruppen  de som er fra 13-17 år i dag. 
For trenere og frivillige funksjonærer til ungdoms OL og et eventuelt OL i Oslo i 2022 er 
aldersgruppen ungdom  som i dag er 23 år eller yngre.  Vi som var med å arrangere 
Lillehammer OL sitter igjen med minner for livet.  DETTE ANBEFALES. 
 

5 Eventuelt :  Like før møtet mottok vi søknad fra Øyestad IF på kr 20000,- i tilskudd til drift 
av mobil Bringsverdsbakke.  Det ble ikke tatt stilling til søknaden på møtet.   
 
Neste møte: HK må ha et møte for å detaljplanlegge møtene i august.  Jeg kaller inn til tlf. 
møte i siste halvdel av juli. 
 
Det var hyggelig å kunne vise fram vår nye hoppbakke og idrettsplass på Furøysund.  Jeg 
håper vi kan skape aktivitet i anlegget både på snø og barmark. 
 
Georg (Goggen) Solfjeld 
Ref. 
 
 
   

 


