
 

REFERAT FRA HK MØTE NR.3. MANDAG 23. AUGUST KL. 18.00 I HÅLANDS LOKALE, VOSSGT.1. 

GRIMSTAD. 

Til stede: Sigbjørn Normann,Dag Mikkelsen,Oddvar Iveland, Georg Solfjeld og  Rolf Stea.  

 Petter Furseth møtte for å informere om skikretsens funksjon og økonomi. 

SAKER TIL BEHANDLING: 

1 Kort info fra barmarksamlingen på Evjemoen og generelt om Agder og Rogaland skikrets. 

Petter og Goggen: 

Nesten 100 alpinister og langrennsløpere, men ingen aktive hoppere, deltok på møtet.   

Kvalifiserte trenere hadde lagt opp et spennende og variert treningsprogram som 

garantert hadde vært nyttig også for hopperne.  Det var planen at alle skulle forsøke 

rullebrettbakken til Otra. P.g.a. regn og våte utøvere, ble dette sløyfet. Neste år er 

målsettingen at minst 10 hoppere må delta.  Da skal også Otra kunne tilby plastbelagte 

hoppbakker.   

 

Som leder av hoppkomiteen deltok undertegnede også på skikretsens styreseminar.  Fra 

møtet, nevner jeg følgende: 

 

Skikretsen overlater til komiteene og klubbene å inngå egne sponsoravtaler.   

 

Langrennskomiteen er inndelt i 6 soner.   Alpin og hopp er organisert som én enhet. 

Representantene for hopp bør rapportere fylkesvis til hoppkomiteen. 

 

 Kretsstyret var på befaring i skianlegget til Otra.  Målet er å få småbakkene klare til 

vinteren.  Det blir et veldig bra flerbruksanlegg.  

Stavanger og Tonstad er klubber som kan tenke seg en mini hoppbakke i forbindelse med 

de øvrige skianleggene. 

 

2 Budsjett 2014:     

Budsjettforslaget 2014 ble vedtatt med små endringer.  (se vedlegg).   

I forbindelse med budsjettbehandlingen er følgende notert:  

Bringsverdbakken som står lagret i Brattåsen, er skikretsens eiendom.  Dersom bakken 

skal fungere i forbindelse med utleie, er det behov for en egnet tilhenger.  (Bakken lånes 

ut gratis til skiklubber tilsluttet kretsen. Øvrige betaler leie. Brukerne besørger transport). 

Petter lager søknad til Sparebanken Sør om tilskudd til en eventuell skaphenger. Siggen og 

Oddvar jobber med prosjektet.  Størrelse på hengeren og eventuell videre 

finansiering/sponsing. 



Det er også behov for utstyr til Bringsverdbakken.  Petter kontakter NSF  om de kan skaffe 

20 par miniski. 

Hovedstyret tar kostnadene til trenerkurs. 

Regnskapsåret 2013 viser svake tall, da vi avskriver 72000 som tap på fordringer.  Samtidig 

er reelle inntekter mindre enn budsjettert.  Av bankbeholdningen er kr 60000 avsatt til 

spor vi Molandsbakken  (LOS fondet). 

3 Terminliste 2014: Terminlisten begynner å bli klar.  Vi mangler renn i Rogaland, 

bekreftelse på KM stor bakke i Huka (Rolf avtaler med Telemark om samkjøring), samt 

endelig bekreftelse fra Vest-Agder.   Hopprenn på plast bør vel også inngå i terminlisten?  

Arrangørene av plastrenn må gi tilbakemelding til HK leder så snart som mulig.  

Klubbene er ansvarlige for renn. Hoppkomiteen ber om at det legges  vekt på en hyggelig 

og  inspirerende ramme rundt  rennene.  Antall deltakere må økes.  Alle data vedr. renn 

må klubbene selv legge inn på ”Sportsadmin).  

4 Konkretisering av handlingsplan, iverksetting av tiltak.    Handlingsplanen ble gjennomgått.     

Bringsverdbakken: 

Siggen og Oddvar lager en plan for anskaffelse av tilhenger og drift av Bringsverdbakken.     

De ser på sponsormuligheter.  Bakken står lagret i Brattåsen.   

Sørlandshopp: 

Det er pr. i dag ingen aktuelle som ønsker å binde seg til Sørlandshopp.   Det planlegges 2 

samlinger for alle interesserte hoppere.  (Midtstua og Høydalsmo) HK dekker 

kjøregodtgjørelse kr 2,- pr. km. (basert på økonomisk transport med fulle biler) Rolf 

organiserer samlingene. 

Høstmøte: 

Høstmøte arrangeres på Evje Fredag 1. november  kl. 18.00.   Siggen, Trygve, Oddvar og 

Goggen planlegger og organiserer møtet.  Goggen kontakter Jon Terje Hegghaug vedr. 

lokaler, bevertning etc.. (Jon Terje er bortreist 1/11.  Han kan gjøre forarbeidet, og andre 

fra Otra kan stille på møtet.) 

Møtet må markedsføres grundig.  Det er viktig at alle klubber som er aktive eller har 

interesse for hopp blir representert.  For å kunne danne seg et bilde av aktivitetsnivået, 

ønskes informasjon også fra klubbene: Hva gjorde de sist vinter?  Hva planlegger de neste 

vinter?  Hva slags planer har klubbene m.h.t. anlegg?     

                              

5 Eventuelt: Ingen saker. (Etter tre timer, var nok forsamlingen godt forsynt) 

NESTE MØTE BLIR TLF.  MØTE MANDAG 28. OKTOBER KL. 18.00 

TAKK TIL ALLE! 

Furøysund 130924 

Ref.: Goggen 


