Referat møte i Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus Skikrets
Sted: Fossum Idrettsforening - Bærum
Tid: 1. september 2014, kl. 19:00
Tilstede: Georg Kórody, Henrik Luis Rogne, Per Willy Buffelen og Odd Hyttebakk ASDL
Fraværende: Hans Georg Selmer
Godkjenning referat fra forrige møte 8/04-2014:
- Referatet fra forrige møte 8 april 2014 gjennomgått og godkjent.
Referatsaker:
- Georg gikk overordnet gjennom saker aktuelle for HKK fra skitinget i Loen i juni.
Sak 15-13/15. Rapport fra Samarbeide OAØ
- Akershus HKK har bevilget Kr. 20.000 til samarbeidet. Foreløpig har kun rammene i
prosjektet blitt satt, og forespørsler om midler har blitt sendt ut til potensielle
bidragsytere. Av mer konkret art har det i første omgang blitt laget en «åpen dag» i
Midstulia 9 og 11 september for å rekruttere potensielle nye hoppere fra den yngre
garde – Invitasjon er sendt ut og medlemmer av AHKK blir opfordret til å dele denne
med klubber samt via sosiale media..
- Det har blitt avholdt 2 møter hvorav ett var tilegnet terminlisten i sin helhet.
- Forøvrig er Akershus HKK noe bekymret for framdriften i prosjektet
Sak 16-13/15. Oppnevnelse av dommerutvalg
- I forbindelse med omstruktering av organiseringen av hoppdommere, ligger det til
kretser å knytte til seg kvalifiserte dommere. Det må derfor oppnevnes et
dommerutvalg for Akershus HKK.
- Akershus HKK foreslår å benytte samme organisering som Akershus skidommerlaug
benytter i dag, men å formelt knytte til seg disse organisasjonsmessig. ASDL vil bli
forespurt om dette. Noe som i praksis betyr at Leder i ASDL blir forespurt om å være
leder av AHKK dommerutvalg, leder av ASDL-DOU, samt ASDL’s sekretær blir
forespurt om å være medlemmer av utvalget. Om kandidatene ikke ønsker dette bes
ASDL å komme tilbake til Akershus HKK med alternative kandidater.
Sak 17-13/15.

-

Forespørsel om støtte til trenerkurs for akershusutøvere som er
aktive i Lillehammerhopp

Utøvere i Lillehammerhopp som er hjemmehørende i lokale klubber i Akershus blir
gitt tilbud om trenerkurs mens de er på teamet. Dette for å kunne gi bedre
forutsetninger for å bidra som trenere både i krets og klubb, både mens de er aktive og
senere. Tanken er at de får dekket kurset mot at de forplikter seg til å minst to ganger i
året bidra som trener på miljøsamlinger og lignende i hjemmehørende krets.
De det søkes om midler for er:
• Lars Brodshaug Berger, Eidsvold Værks SK
• Espen Enger Halvorsen, Eidsvold Værks SK

• Tom Hilde, Asker SK

•
•

Atle Pedersen Rønsen, Eidsvoll IF
Vegard Swensen, Asker SK

AHKK går inn for å bevilge de 1500,- kronene det koster per utøver, og vil samtidig søke
kretsen om post 3 midler (utdanningsmidler) for å få dekket noe av kostnaden.
Kollenhopp oppfordres til å gjøre det samme for utøvere hos seg innen sine 3 kretser sett i lys
av OØA samarbeidet.

-

Sak 18-13/15. Terminlisten:
Terminlisten 14-15 er nå ute til høring i de respektive kretser og klubber.
Det er forsøkt så langt som mulig å unngå kollisjoner med større nasjonale renn og
kombitreff, videre å unngå at lokale renn kolliderer for å se om dette kan behjelpe
større oppslutning for de respektive klubbrenn. Det er kommet inn totalt 3 søknader
om lokale renn i kretsen, disse blir terminfestet. Jardar 31/1, Fossum 7/2 og Skimt 8/2
(i forbindelse med jubileum). Skulle andre klubber i kretsen ønske å arrangere
renn, vil disse kun bli terminfestet dersom de ikke kolliderer med andre klubbers
arrangementer.

Eventuelt:
-

Neste møte i Akershus HKK blir satt til Mandag 10. november kl 19:00. Henrik
sjekker om det er ledig i Asker skiklubb sine lokaler.

For Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus
Georg Kórody

