
Buskerud Skikrets  vårmøter 19.05.2015 

Referat hopp og kombinertkomiteen. 

 

Etter et langt Skikretsting møttes HKK til vårmøte om lag 1 ½ time etter planlagt oppstart. Der var 9 

oppmøtte som representerte HKK, Kongsberg if, Røykenhopp, Rollag og Veggli, Ringkollen, 

Gjerpenkollen, Flying team Vikersund og Buskerud skidommerlaug. I tillegg var representant fra 

Buskerud Idrettskrets med under komitemøte. 

Agenda for møtet: 

- Runde fra lag/rennsmiljøer/ HKK 

- Behov/ Ønsker for 2015/2016 – Innspill til HKK/ Kretsstyret / NSF. 

- Planer kombinert 

- Planer hopp 

- Planer dommere 

- Eventuelt. 

Grunnet en senere oppstart ble ikke agenda fulgt til punkt og prikke, men det ble forsøkt å hente og 

utveksle erfaringer og status fra hopp og kombinert miljøene. 

 

Flyingteam Vikersund:  

Savner 65 meteren i Vikersund. De hopperne som trener og konkurrerer i bakker over 40 meter, har 

denne sesongen kun hatt to renn i større bakker. ROV spretten og HL i Botne. At denne 

bakkestørrelsen mangler i det sentrale treningsmiljøet, er med på å stoppe rekrutteringen fra 

rekruttanleggene til Flying teamet. Status er nå 9 hoppere ut fra FTV Rekrutt og kun 2 inn fra 

rekruttanleggene. Flying team Vikersund har denne sesongen besøkt rekruttanleggene og stilt som 

trenere ovenfor barna med flyingteamets utøvere. Dette har vært et positivt tiltak, noe som også vil 

ufarliggjøre overgangen fra lokale bakker til Flying teamet. Gode sportslige resultater i denne 

sesongen. 

Røyken: 

Var uheldig med innetreninger som ble tildelt fredags kveld. Få oppmøtte. Hopp på snø kom i gang 

først i januar. Tross sen start ble det gjennomført Røykenhopprennet og Telenorkarusell i samtlige 

bakker. 20 deltagere på hoppskolen og 15 deltagere på Telenorkarusellen. Vil neste år forsøke egen 

snøproduksjon med vann fra egen elv, for å kunne starte sesongen tidligere. 

Kongsberg: 

Rekord kort sesong. Første hopp 10/1 og siste 24/2. Har likevel klart å gjennomføre 4 av 5 renn til 

oppsatt tid. Opplever et vakuum i Solan alderen. Mister flere hoppere til fotballen. I forsøk på å 

beholde egne løpere i bakken legere, ønsker de å endre treningsdag. Da vil også utøverene i 

Flyingteamet trene i lokal bakke sammen med de yngste. Jobber også med utvikling av bakkene og 

ønske å plastlegge K-5 og K-10. 

 

 



Gjerpenkollen: 

Mindre rekrutering enn tidligere år. Dette begrunnes med dårlig vintre der bakkene ikke har vært 

åpne. Anlegget trenger minus 10 grader eller kaldere for å kunne produsere snø. Fikk kun tre døgn 

med produksjon i vinter. Har arrangert to RC renn og Veteran NM på plast. Gjerpenkollrennet hadde 

70 deltagere. Sommersamling med trenere fra Flying team Vikersund ble gjennomført, med stor 

suksess. Gjentas denne sommeren. 

Rollag og Veggli: 

Har 10 aktive utøvere med like aktive foreldre. Har arrangert KM for 6 gang denne sesongen. Har 

også påtatt arrangementet for Veteran NM 2016. Ønsker på anleggsiden å plastlegge K-8 og K-17. 

Mister 13 åringene, da reisen til Vikersund for trening er lang. 

Ringkollen: 

Anlegget er avhengig av natursnø, noe som ga en sen start. Har gjennomført Ringkollrennet, 

Ringeriksmesterskap og Telenorkarusellen. Har denne vinteren hatt 28 aktive hoppere, der 16 

gjennomførte Buskerudkarusellen i hopp og kombinert. Det er gjennomført 3000 registrerte 

heisturer opp i bakken. Har vært en vridning av utøvere til de små bakkene, få hopper igjen i 40 

meteren. Har mistet noen utøvere i 13 års alderen som ikke har går over til Flying team Vikersund. 

Har ennå en trenerutfordring, men har foreldre som er med på utdanning som 

aktivitetsledere/trener1.  

HKK: 

Har vært to dårlige vintre. Nedgang i deltagelse på kretsrenn og Solan Gundersen. Jobber videre med 

å hjelpe til med å utdanne trenere og aktivitetsledere. Vil bygge et trenernettverk. Har også jobbet 

med å utvikle en idrettslinje for yrkesfag på Rosthaug i Modum. Ønsker å lage en type sommercup på 

plast i Buskerud, for å holde på utøverne gjennom sommeren. 

Ønsker og behov for 2016/2017. 

Ønskelig at HKK vurderer innkjøp av dommertastatur som kan benyttes ved gjennomføring av 

hopprenn. Et sett som kan lånes ut til arrangørene. Dette skal Stian Schjetne Hagen utrede med 

tanke på hvilke tastaturer som vil kunne brukes, samt pris. 

K-65 i Vikersund er et ønske og behov. Dette er noe også Buskerud skikrets jobber med. Det må 

politisk gjennomslagskraft til for å fortgang. Ordfører i Modum skal i møte med stiftelsen i Vikersund. 

Ble foreslått en hoppuke for 4 trinn på skolene. Tanken er her å hente hele trinnet i buss for en hel 

dag i hoppbakken på dagtid. Da et samarbeid mellom Skiforbundet / HKK / FTV / lokalt anlegg. Dette 

skal være en rullerende hoppuke der f.eks. Ringkollen besøkes mandag, Vikersund tirsdag, 

Gjerpenkollen onsdag osv. Dette vil være et stort rekrutteringsarbeid som også bør gi en massiv 

media interesse.  Caroline Wefring Smith utformer ideen videre. 

Planer for kombinert, hopp og dommere legges ut fortløpende på nettsiden til Buskerud Skikrets. 

Møtet avsluttet 22:30 

 

Ref. Stian Schjetne Hagen 

 


