
 
Referat møte i Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus Skikrets 
Sted: DNV Petroleum Services AS - Asker 
Tid: 8. april 2014, kl. 19:00  
 
Tilstede: Georg Kórody, Henrik Luis Rogne og Odd Hyttebakk ASDL 
Fraværende: Hans Georg Selmer, Per Willy Buffelen 
 

Godkjenning referat fra forrige møte 9/10-2013: 
- Referatet gjennomgått og godkjent. 

 
Referatsaker: 
- Den nasjonale RC cupen fortsettes ikke i nåværende form i sesongen 2014/15, men 

blir erstattet av regionale rekruttcuper. 
 
Sak 10-13/15. Samarbeide OAØ (informasjon)  
- Det er vedtatt av hoppstyret at landet deles inn i 4 regioner, hvorav vår region består 

av Akershus, Oslo og Østfold. Kollenhopp har fått i oppgave å administrere dette på 
vegne av hoppkomiteen i Norges Skiforbund. Det er satt opp en budsjett og en 
handlingsplan og jobbes p.t med å verifisere levedyktigheten av dette. Det er videre 
blitt enighet om at alle 16 åringer skal gjennomgå trener 1kurs, Trener 2 kurs for de 
eldre, og som et ledd i egen trening besøke klubber for å assistere med trening av de 
minste der. Man ønsker å gjennomføre totalt 4 helge og dags samlinger i regionen. 
Første samling ønskes lagt til 24 mai i sammenheng med et informasjonsmøte hvor 
man allerede da bør ha en formening om kommende sesongs terminliste.     

 
Sak 11-13/15. Regnskap og budsjett: (overordnet orientering) 
- Vi har et overskudd i budsjett på Kr. 31.000,- videre er det tilfalt 23.000 i årets 

budsjett. HKK støtter opp om OAØ samarbeidet med Kr 20.000 for inneværende år 
samt 3000 til drift av komiteen.   

 
Sak 12-13/15. Handlingsplanen Akershus Skikrets 
- HKK har ingen tilføyelser til kretsens handlingsplan men henviser i hovedsak til punkt 

9.5, ut over dette har HKK følgende tilføyelser:  

- 3.4 Arrangement i klubb og krets – Gjennom OAØ Samarbeidet skal terminlisten 
koordineres på en slik måte at regionens terminfestede renn blir spredd på en naturlig måte 
utover sesongen. Det skal gjennomføres en regional Rekrutt Cup i aldersgruppen 13 til 16 år. 
Den regionale Rekrutt Cupen skal deles inn i ferdighetsbaserte klasser og ikke aldersklasser. 
Den regionale Rekrutt Cupen erstatter den tidligere nasjonale Rekrutt Cupen. 

- 4.2 Anleggsutvikling – Gjennom OAØ Samarbeidet aktivt sørge for at alle deler av regionen 
har det nødvendige antall rekrutteringsanlegg for hopp og kombinert.  

5.1 Utdanningsvirksomhet –   
i. Trenerutdanning 
- Som en del av OAØ samarbeidet skal alle 15 og 16 åringer i Team Kollenhopp 
gjennomføre trener 1 kurs i løpet av 2014/15 
- Som en del av OAØ samarbeidet skal alle junior og seniorutøvere i Team 
Kollenhopp skal gjennomføre trener 2 kurs  i løpet av 2014/15 



ii. TD- og dommerutdanning 
- Som en del av OAØ samarbeidet skal det gjennomføres kretsdommerkurs i 2014 
iii. Arrangørutdanning 
- Som en del av OAØ samarbeidet skal det gjennomføres arrangørkurs i løpet av 
2014/15 

5.2.2 – Som en del av OAØ samarbeidet skal man aktivt øke kommunikasjonen med 
regionens klubber for å kartlegge klubbenes behov for assistanse og veiledning. 
5.2.4 – Som en del av OAØ samarbeidet skal det i samarbeid med NSFs jentehopprosjekt 
arbeides aktivt for at jenter skal bidra som trenere og ledere. 
5.2.5 – Som en del av OAØ samarbeidet skal alle Team kollenhopps utøvere delta på 
klubbesøk i regionen som en del av trenerutdanningen. 
6.4.4 – HKK skal aktivt arbeide for å finansiere OAØ Samarbeidet 
9.3.3 – Skal snu den negative utviklingen og ha like mange aktive utøvere ved utgangen av 
2015 som ved utgangen av 2013, i både hopp og kombinert. 
9.5 Skikretsene – Oslo, Akershus og Østfold skikretser har innledet et samarbeidsprosjekt 
som løper frem til 2016. Arbeidet i samarbeidsprosjektet skal etter oppdrag fra NSFs 
Hoppkomite ledes og koordineres av Team Kollenhopp. Samarbeidsprosjektets skal omfatte: 
     - Trenerutdanning 
     - TD- og dommerutdanning 
     - Arrangørutdanning 
     - Terminlistekoordinering 
     - Anleggsutvikling 
     - Rekrutteringsarbeid 
     - Elitesatsing 
HKK gjør oppmerksom på at innholdet i handlingsplanen må sees på som en 
handlingsplan/strategi mot 2016 (hvor det så gjøres opp status) og ikke som realistisk 
gjennomførbart i kommende sesong alene. 
 

 
Sak 13-13/15. Søknad om tilskudd støtte for 2014 for Akershus skidommerlaug: 
- Akershus Skidommerlaug har søkt om Kr 5000 i støtte til drift av dommerlauget. 

HKK anser dommergjerningen som så viktig for hoppsporten og dets rekruttering og 
er et viktig bidrag/støtte til arrangementer i form av kompetanse at søknaden innvilges.  

 
Sak 14-13/15. Bevilgning til OAØ samarbeide: 
- Med referanse til budsjettpost og sak 10-13/15 vil HKK bevilge totalt Kr 20.000 til 

OAØ samarbeidet som beskrevet. 
 

 
Eventuelt: 
- I forbindelse med Storsamlingen i Midtstulia første uke av skoleferien ser kretsen etter 

tilbakemeldinger et behov for å ha en representant til stede under samlingen for å 
ivareta de yngste deltagerne fra kretsen sine behov. Fritz J Fredriksen vil være tilstede 
og ivareta dette på vegne av kretsen. 

- Skitinget 2104 arrangeres i Loen 11-15 juni Fagmøte hopp siste halvdel av 12. og 
første halvdel av 13. juni. Georg Korody er der i kapasitet av å være i valgkomiteen 
for hopp og kan således representere akershus HKK. I tillegg vil Henrik Luis Rogne 
representere AHKK. 

 
For Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus 
Georg Kórody 
 



 


