
Referat fra HKK-vårmøte 10.5.17 

 

Til stede:  

Tor Håkon Standnes, FTV 
Paul Tollefsen, RoV 
Magne Kleven, KIF og HKK 
Gunnar Næsvold, Røykenhopp og HKK 
Steinar Berthelsen, Buskerud Skikrets 
Jon Ola Skrutvold, HKK (møteleder) 

 
 

1. Velkommen 
Velkommen til alle, og spesielt til Magne Kleven som kommer inn som nytt medlem i HKK. Vi 
er glade for at Kongsbergmiljøet nå er representert i HKK. Vi mangler et medlem i HKK og 
Skikretstinget ga HKK oppdraget med å finne frem til-, og forespørre en kandidat. Det kom et 
benkeforslag under tinget som undertegnede følger opp. Det kom ytterligere et forslag på en 
kandidat under komitemøtet og vi forespør dem i den rekkefølge de er foreslått. Begge 
forslagene var kvinner. 

 
2. Runde/status i klubber og team: 

 
FTV v/Tor Håkon: 

 

 Grei gjennomføring av sesongen. Alle har fått trent bra.  

 2 av de eldste har sluttet.  

 6 av 7 trenere er med videre. 

 K-65 i Vikersund antas å stå ferdig i løpet av året. 

 Økonomi er i orden. 

 Oppfordring til klubber/team: Hva ønsker de at FTV skal bidra med? 
 
 

Kongsberg v/Magne: 
 

 Ca 20 deltagere på innetrening. 10-15 har deltatt i småbakkene. 

 Bestemt seg for å kjøpe inn snøproduksjonsanlegg. 

 Det er utredet plastlegging/snølegging av bakkene. Budsjett kr 5.mill. 
 
 

Røykenhopp v/Gunnar: 
 

 3. sesong på rad uten snø og hopping i Høvikbakken.  

 Bestemt seg for å kjøpe mini-snøproduksjonsanlegg. 

 Gitt avtale med grunneier så vil de endre profil på de største bakkene. 
 
 

Vikersund v/Tor Håkon: 
 

 Opptur på aktivitet. «Mini RawAir» er en suksess. 



 Etablere en idegruppe på rekrutteringstiltak. 

 Det er en fordel for  

 rekrutteringsbakkene at «RawAir» er i mars/på tampen av sesongen. 

 Tanker om å snølegge sletta i skiflygingsbakken for langrenn/skileik. 
 
 

Gjerpenkollen og Ringerike og Omegn var ikke representert så det forelå ingen status derfra. 
 
 

3. Sesongplaner kombinert v/Gunnar. 
 

Gunnar orienterte om de foreløpige planer for kombinert. Planene gjelder gruppen 13-16 år. 
Her det mye bra (følg med på terminliste).  
 
Det satses også nå på kombinert for jenter med continentalcup fra 2018, Jr VM i 2019, 
Ungdoms-OL i 2020, WorldCup fra 2020/2021, VM i nordiske grener 2021 og mulig på OL-
programmet i 2022. 
 
 

4. Sesongplaner Hopp (innspill/diskusjon): 
 

For rekrutthoppere er det en utfordring mht renntilbud og samlinger. Det ble gjort 
sammenligninger med kombinert. I tillegg til Hovedlandsrenn og Finale Hopptreff er det en 
tanke å se på et «Ungdommens RawAir» helgen før RawAir. I lys av SUM (Skiforbundets 
utviklingsmodell) så bør man se på om hopp kan gjøre noe sammen med f eks Kombilekene.  
 
Snøfattige (snøfrie) vintre er en trussel for rekruttering og utfordring mtp frafall. Er tiden inne 
for å tenke et rekruttprosjekt etter modell av Jenteprosjektet til Rune Rebne? 

 
 

5. Spørreundersøkelse v/Jon Ola: 
 

Det ble presentert et forslag til en spørreundersøkelse som er tenkt å gå ut til klubb/team. 
Formålet med undersøkelsen: 

 Gi et blide av status i klubb/team. 

 Gi en innsikt i de utfordringer den samme klubb/team står ovenfor pr dato. 

 Gi mulighet for å lære av hverandre samt å avdekke områder det kan være 
hensiktsmessig å samarbeide omkring. 

 Gi innspill til Buskerud Skikrets på hvordan de best kan støtte og bistå den enkelte 
klubb eller team. 

 
Buskerud Skikrets vil komme tilbake til dette etter at skjema har vært på en liten 
høringsrunde. 

 
 
Referent: Jon Ola 


