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 Vårmøte hopp og kombinert  
Tid (dato, fra kl til kl): 10.05.2016 kl.1900-

2100  

Sted: Sole Hotell 

Innkalt av BSK  

Ordstyrer: Jon Ola Skrutvold Referent: Fredrik Sveia-Nilsen 

Deltakere: 

 

Morten Fretheim/Kongsberg IF. Tor Håkon Standnes /FTV. Biørn Øyen/ 

Røykenhopp. Ole Martin Nordskaug / Gjerpenkollen HK. Ole Kristian Ramstad/ 

FTV. Gunnar Næsvold /Røykenhopp. Wenche Backe / Vikersund IF. Trine Opseth 

Ringerike og omegn hoppteam. Per Inge Myrann/ Rollag og Veggli IL. Paul 

Tollefsen/ Rollag og Veggli IL. Stian Hagen/ Heradsbygda IL.  
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    

1. Status fra 

Klubbene 

-Kongsberg: 

 Daniel Tande ble 7. i Worldcup totalt, meget bra 

prestasjon. 

 32 deltagere på klubbmesterskap i en alder fra 4 til 

58 år. 

 Har hatt bra deltagelse på miljøsamlinger med 60-

70 deltagere. 

 Skolerer trenere 6 stk på trener 1 kurs 2 på trener 2 

kurs. 

 Jobber med å få på plass snøanlegg og plast i 

bakkene. 

 

- Flying Team Vikersund: 

 Tradisjonell vinter, deltagere i NC gjennom hele 

sesongen. 

 To utøvere på landslag. 

 I NC hadde de ingen i Elite denne sesongen kun i 

a og b. Gledelig med fire opprykk, to til elite og to 

til a. 

 Oppfordring til klubbene med plastbakker, prøv å 

tyne høst sesongen lengst mulig.’ 

 

- Røykenhopp: 

 Dårlig vinter lite snø 

 Liten rekruttering, 2 hoppskolekvelder ca 14 

deltagere. 

 Strålende resultater i de eldre klassene. 

 

-Gjerpenkollen: 

 God deltagelse på hoppskolen, 28 deltagere, ca 10 

hoppskole kvelder og 2 Telenor renn. 

 Nytt kunstsnø anlegg, innkjøringsproblemer. 
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 Meget dårlig oppmøte på dugnader, sliter på de 

som møter hver gang. 

- Vikersund: 

 Dårlig oppslutning rundt plastsesongen høsten 15. 

 Småbakkene var oppe fra januar. 

 10-15 deltagere på hoppskole kveldene 

gjennomfør Telenor renn. 

 22 deltagere på klubbmesterskap. 

 Vinterens store var mini World Cup. Håper dette 

blir en tradisjon. 

 Arrangert to NC renn ett ble dessverre meget kort 

pga været. 

 Ønsker å gjennomføre plastsamling. 

 Ønsker mer samarbeide med klubbene og satser på 

mye sosialt i bakkene. 

 

- Ringerike og omegn hoppteam: 

 Hoppskole fra januar med ca 10 deltagere. 

 Liten deltagelse på Ringkollen rennet. 

 Nedgang i antall hoppere, satser på bred 

markedsføring får å rekruttere flere. 

  

- Rollag og Veggli: 

 Meget bra gjennomført KM litenbakke og Veteran 

NM. 

 Alle utøverne i klubben reiser på renn. 

 Det jobbes med å få på plass plast i K8 og K17. 

 Tenker annerledes og vil prøve helårs bakker. 

 

2. Info fra 

Kombinert  

 Det oppfordres at alle hoppere også deltar på 

kombinert da dette er bra for skiferdighetene til 

utøverne. 

 Buskerud fikk kombiskien for Jenter under årets 

Solan Gundersens Vinterleker. 

 Sesongen 16-17 vil det bli gjennomfør 3 

kombisamlinger, en etter storsamlingen i 

Midtstuen, en på Nordseter og kombilekene. Alle 

oppfordres til å delta på dette. 

 

  

3. Utfordringer 

for Klubbene 

 Rekruttering har vært en av de store utfordringene, 

været får en del av skylden. Det bør tenkes 

helårsbakker som er lette og preparere, løsninger 

og erfaringer bør deles klubbene i mellom. 

 En annen utfordring er foreldrerekruttering, 

hvordan skal vi få foreldrene mer med. Her 

nevnes miljøsamlinger som en god ting, foreldre- 

treninger, der foreldrene er med og trener sammen 

med ungene. Bygge eierskap til bakkene slik at 
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foreldrene føler ansvar for å delta på arrangement 

og dugnader. Gi foreldrene oppfølging og 

arbeidsoppgaver i bakkene. 

4. Samarbeid 

klubbene i 

mellom. 

 Det oppfordres til at klubbene arrangerer renn og 

samlinger. 

 Klubbene bør også alliere seg med andre, slik at 

de ved mangel på snø, kan arrangere renn i andre 

klubbers bakker. 

  

5. Terminliste 

 Det ble diskutert en sommercup, her må klubbene 

snakke sammen og komme opp med dager det 

passer. 

 Rollag og Veggli vil gjerne ha en samling i 

november. De kommer opp med dato. 

- Vintersesongen: 

 Kretsmesterskapet vil få prioritet på dato, dette vil 

bli arrangert i Veggli. 

 Klubbene må søke renn i Sportsadmin innen 15. 

august 2016, oppfordrer også alle til å se på to 

mulige datoer for renn. 

 

  

6. Diverse 
 Kretsen går til innkjøp av dommertastatur, som 

kan gå på rundgang til de som skal ha renn. 

HKK  

 

  

Sted og dato: Noresund 10.05.16 Signatur: FSN 

 


