
 

Referat fra HK møte 18.11.20021 

Fageråsen, Mo i Rana 

 

Til stede: Vidar Johansen, Alv A. Vilhelmsen, Knut A. Hansen, Kjell M Kristiansen, Pål Hansen og Trond 

J Pedersen 

Meldt forfall: Vegard Nerdal 

 

1. Rekrutteringstiltak: 

- Polarsirkelen Ski: hoppskole, Telenor Cup, søke å nå nye grupper under med foreldre. 

Bedre muligheter i nytt anlegg. Per dato ca 20 stk unger. Bra med utleieutstyr. 

- Samarbeid mellom skigrener. Allsidighet og lek 

- Finnbrauten og Mosjøen. Skileik arena som er godt besøkt. Felles lek og utfordringer i 

bynære områder. Trenger mer utstyr til utleie. Har vært vanskelig å få ungene og 

foreldrene til å ta steget fra skileikarenaen og opp til bakkene på Sjåmoen. Trenger at 

nye voksne tar grep og engasjerer seg. 

- Rognan/ Saltdal: Hopp og rekrutteringsarbeidet har ligget mer eller mindre brakk de siet 

årene. Behov for å starte i det små. Forsøke å kombinere og introdusere hoppaktivitet 

samtidig med skicuper. Har bakker, og har bra prepareringsutstyr. Pål Hansen har lyst til 

å engasjere seg mer. Trenger bedre og lettere tilgjengelig leieutstyr. 

- Felles regionale treningssamlinger både på sommer og vinter. Vi trenger at noen tar 

ansvaret for  og koordinerer mulige datoer og aktiviteter på mulige samlinger. 

2. Skiutvikler/ skileiklærer: Kretsen vil ansette en ski utvikler. En person som skal følge opp og 

bidra til at klubber som ønsker bistand kan få dette. Foreløpig er denne personen ikke ansatt. 

Samtidig vil personen ha et stort geografisk område å dekke, Nordland, Troms og Finnmark. 

Personen vil lønnes av NSF og skikretsene. En mulighet som bør utnyttes for alt den er vert, 

spesielt på Rognan og en ny start der! 

3. Kretsens terminliste for sesongen 2021/ 2022. Komiteen trenger innspill/ søknader og 

ønsker, som ikke kolliderer med andre regionale og nasjonale renn. 

 

Forslag Terminliste: 

- Januar: 

-  08.01.2022  Fageråsbakkene K 10 – K 107. arrangør:  Polarsirkelen Ski 

- Februar: 

- 05.02.2022 Fageråsbakkene K 6 – K 107. arrangør: Polarsirkelen Ski 

- 11.02.2022. Storhaugen Mosjøen. Arrangør: Vefsn Hopp 

- 19.02.2022. Skileik, rekrutteringsarrangement i Finnbrauten i Mosjøen: K 5 og K 8 

- 25.02 2022 Hovedlandsrennet 

- ? Solan Gundersen? 

- Mars: 

- Mars: ? Fageråsbakkene  rekrutteringsrenn 

- Mars: 19 – 20.03. NC hopp 

- Mars: 22 – 23 NM Kombinert 



Kretsen ser gjerne at det forsøkes arrangert mindre skileik, langrennsX i de samme 

arrangementene som arrangerer hopp. Telenorkarausell/ rekrutteringsarrangementer vil bli 

forsøkt arrangert i midtukene når forholdene tillater det i Fageråsbakkene. 

4. Fordeling av komiteens oppgaver: 

- Det ble ikke diskutert og eller fordelt oppgaver til den enkelte komitemedlem. 

- Komiteen har kr 47.000 til disposisjon.  

- Det er ikkje laget noe konkret budsjett, Men budsjettet skal kunne benyttes til NM 

deltagelser og rekrutteringstiltak.( mulig å søke på konkrete og positive tiltak) 

 

 


