
 

 

 

Vårmøte Buskerud skikrets hopp og 
kombinert. 

Tid (dato, fra kl til kl): 14.05.14 kl.1800  Sted: Sole hotell Noresund 

:   

Ordstyrer: Jon Ola Skrutvold Referent: Fredrik Sveia-Nilsen 

Deltakere: 

 

 

Tore Øvregård (NSF Hopp), Morten Fretheim (KIF), Caroline Wefring Smith 

(Ringkollen Skiklubb), Mette Jahr (Vikersund IF), Per Inge Myrann (ROV), Frode 

Haugseth og Stian S Hagen (Buskerud Skidommerlaug), Biørn Øyen (Røykenhopp) 

Frode Håre (FTV), Steinar B (Buskerud Skikrets), 

Gunnar, Fredrik, Silje og Jon Ola (HKK) 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

    
1. Felles del 

BSK 

Foredrag av Clas Brede Bråthen om skiglede og skilek.  

Skiglede og skilek bygger motivasjon og ferdigheter. 

Oppfordringen er, lek mer på ski. 

  

    

2. Gren del HKK 

-Informasjon av Tore Øvergård NSF hopp: 

RC blir en regional cup, prestasjonsinndelingen fortsetter 

slik den er i dag. Klubbene i kretsene søker om når de vil 

ha renn. 

Det oppfordres til å tenke kreativt rundt gjennomføringen 

av renn. (uten stil, uten lengde, Symetri i hoppet osv.) 

Kretsene i region må koordinere renn slik at det blir flest 

mulige. 

Kombinert og Kombicross må også inn på terminlistene. 

-Nordisk utvides til 17 år 

-Regionale storsamling på vinter (Trondheim, Oslo) 

-Solan Gundersen vinterleker består. 

-Landstreff finale består. 

  

    

3. Vinter 13/14 

-Statistisk oppsummering av Gunnar Næsvold. Oppgang i 

antall kombinert deltagere, en liten nedgang i hopp.  

-Bra deltagelse i de renn som ble gjennomført.  

-Det var 54 utøvere som var med i 3 eller flere hopp renn, 

og 29 som var med i 2 eller fler kombinert renn. 

  

    

4. Fra klubbene 

Her kom det frem at de fleste hadde slitt med den dårlige 

vinteren. På tross av det hadde alle klubbene utøvere med 

i renn. Dessverre fikk ikke alle gjennomført de renn som 

var planlagt. Stemningen og gløden er på plass i 

klubbene, noe som lover bra for fremtiden. 

  

    

5. Dommerlauget 

Representant fra dommerlauget informerte om deres 

fremtid. Dommerlauget er alderstynget. God stemning og 

oppslutning i Buskerud.  

  

    



 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

6. Prosjektmidler 

BSK har delt ut prosjektmidler til FTV, Kombiløft og 

trenernettverk. 

Kombiløft: Vil komme ut info til alle som har deltatt i 

Kombirenn vinter 2014, vil bli egne samlinger og 

treninger. 

FTV: Prosjektmidler vil bli brukt til teambuilding, 

motivasjon og langsiktighet. FTV vil også reise rundt til 

klubbene som motivatorer og forbilder. 

Trenernettverk: Det vil bli fagseminar, 

kompetanseoverføring, hospitering osv, Dette vil være for 

inntil to trenere fra hver klubb. 

  

 

   

 

 

7. Diverse 

Finale Hopptreff : 7.- 8. februar. 

Hovedlandsrenn : 27. feb – 1. mars 

Solan Gundersen Vinterleker 6.- 8. mars 

 

Disse datoene er ikke endelige men tentative. 

  

 

  

Sted og dato: Noresund 14.05-2014 Signatur: Fredrik Sveia-Nilsen 

 


