
 

Referat høstmøte hopp/kombinert - Buskerud skikrets. 

Sole hotell Noresund 23.10.2013 

Fellesdel: 

-Velkommen v/ Hege Mortensen, nestleder i kretsen 

- Gjennomgang av Sportsadmin og MinIdrett v/ Moberg. NSF.  

Gjennomgang av arrangørroller, utøverrolle og betalingsløsninger . 

Oppfordret alle , ledere og utøvere til å registrere seg i Minidrett. 

 

Høstmøte i HKK: 

- Velkommen v/ Jon Ola Skrutvold, leder HKK. 

- Presentasjon av de fremmøtte 

 

-Røykenhopp: Biørn Øyen 

Bygger nytt tilløp k36. Hoppskole innetrening startet. Håper på mye snø, problemer med pløyd 

slette. Trenger en vinsj til spormal K36. 

 

-Ringkollen: Frode Haugseth 

Bakkene venter på snøen og glade skihoppere. 

 

-Buskerud skidommerlaug: Frode Haugseth. 

Juridiske grunner for at skidommerne er skilt ut fra NSF. Noe misnøye rundt dette på landsbasis. 

Buskerud er fornøyde, og vil ha et tett samarbeide med HKK. Dommer oppsett til nasjonale renn 

settes opp sentralt i skidommerlauget, for kretsen er det Buskerud som setter opp, i henhold til 

terminlista. Har fokus på utdanning av dommere. Møter gjerne i klubbene for å forteller om hva 

dommerne ser etter. Dersom en dommer fra Buskerud dømmer et Buskerudrenn, skal det ikke 

betales for. 

 

-Ringerike og omegn hoppteam: Tor Egil Aarvik. 

Startet innendørs trening hoppskole 15 – 20 hoppere. Rekrutterer inn til FTV. 

Har innetrener, men ser etter hopptrener. Etterlyser utdanning av trenere. 

 

-Gjerpenkollen hoppklubb: Fredrik Sveia – Nilsen. 

Satser på rekruttering til hoppskolen på snø. Jobber med videreføring av skiheis. 

Ser tilbake på en flott sommersesong. Kiosk/varmestue begynner å  ta form. Ser frem til en flott 

vintersesong. 

 

-Vikersund IF Hopp: Jarle Grøterud. 

Har 30 rekrutter på innetrening hoppskole. 



Har ansatt trener for vintersesongen. K10 har fått plast, blir plast i K45 til våren. Plasthoppskolen 

ble avlyst pga for lite påmeldte, dette var trist. Hkk blir oppfordret til å tenke nytt, sommer cup, 

arr. med Landslaget, proff speaker tjeneste, og litt rock n roll rundt renn. 

 

-Kongsberg IF Hopp: Morten Fretheim. 

6 hoppere på storsamling i Midtstua. Dugnad på tilløp k45. Venter på snø / innetrening  15 -20 

hoppskoleelever. Satser på is spor i alle tilløp denne sesongen. Gjentar suksessen med miljø 

samling før sesong start. 

 

-FTV : Tor Håkon Standnes. 

2 Landslag løpere, 3 NC/hybrid med landsklaget. Ca 40 utøvere i RC. 5 trenere, 2 NC/ 3 RC 

Over 50 på samling i Polen i Høstferien. Anders J er friskmeldt og deltar på treninger igjen. 

 

- HKK. 

 

Mål for HKK/skikretsen 2013 – 2017 

 

- Anlegg 

- Pri 1. K65 Vikersund, her må finansiering på plass. 

-Nye anlegg bør bygges sammen med langrenn/skiskyting, mtp kombinert. 

- Hopping er i ferd med å bli en helårsidrett. Plastbakker vil være viktig i denne sammenheng 

 

-Trenere: 

-Må nok tenke økonomi rundt trenere, mer som en jobb, bør se på alternativer for 

kompensasjon for jobben som blir utført. 

 - Trenerutdanning skal prioriteres, det kommer trenerkurs. 

 

-Idebank 

-Hvordan få med foreldre, her bør det deles på erfaringer også på tvers av 

hopp/kombinertmiljø i kretsen. 

 -Hvordan unngå frafall. 

 -Skikretsen har penger til nyskapning og nye ideer. 

  

-Diverse: 

-Premie til alle som er med i 50% av karusellrennene i kretsen 

- KM premie blir som før. 

- Savner på generelt grunnlag mer info og tilbakemeldinger fra NSF Hopp. 

 

 

 

 

 

 

  


