
Høstmøte Oppland skikrets – 5.november 2013 

 

• Tournament 

 

• Veidekkecup 

 

• Rekruttlag Oppland skikrets ? 



Terminliste Oppland 2013/14 

Dato søkt Arrangør Renn Krets Bakkestr. Gren Cup 

11.jan Gausdal Skilag H/O Oppland   samling H/O 

12.jan Gausdal Skilag H/O Oppland   hopp H/O 

19.jan Søre ÅL IL  Søre ÅL lekene Oppland K8-12,5-17,5-25-40 Hopp Veidekke 

19.jan Søre ÅL IL  Søre ÅL lekene Oppland K8-12,5-17,5-25-40 kombinert Veidekke 

02.feb Tormod Skilag  Lobakkrennet Oppland K5-18-36 Hopp Veidekke 

02.feb Tormod Skilag Lobakkrennet Oppland K5-18-36 Kombinert 
Veidekke 
 

08.mar Gausdal Skilag Rekruttrennet Oppland K5-K10-K15-K25-K40 Hopp Veidekke 

08.mar Gausdal Skilag Rekruttrennet Oppland K5-K10-K15-K25-K40 Kombinert Veidekke 

09.mar Søre Ål IL -Engespretten Engespretten Oppland K8-12,5-17,5-25-40 Hopp Veidekke 

09.mar Søre Ål IL -Engespretten Engespretten Oppland K8-12,5-17,5-25-40 Kombinert Veidekke 

29.mar Dombås IL  Klokkerhaugen Oppland K 8-K18    Avslutning  

30.mar Dombås IL  Jøndalsbakkne Oppland K40 -K65   KM 

05.apr             

06.apr Raufoss Hopp Fredriklekene Oppland       

12.apr Gausdal Skilag   Oppland K60   Showrennet 

13.apr             
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Tournament 
Klasser Hopp Kombinert 

Kl A    Jenter/gutter liten fart K 60  
Kl B    Jenter/gutter stor fart K 60  
Kl C    Jenter/gutter K 40  
Kl D    Jenter/gutter K 25  
 

Kl A  Jenter/gutter 3 km  
Kl B  Jenter/gutter 3 km  
Kl C  Jenter/gutter 2 km 
Kl D  Jenter/gutter 1 km 
 

Løypa legges opp på og rundt sletta som en sløyfe på en kilometer som gås runder for 
å bli riktig lengde i forhold til klasse. Det bør tilstrebes en løype som har elementer fra 
kombinertcross i seg. 
  
De er fri påmelding i samarbeid med trener/leder, arrangør/krets forbeholder seg 
retten til å flytte utøvere i samråd med trener/leder. 
  
NB! Klassene er ikke åpen for hoppere under 11 år.  
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• Tournament – forts. 
Rennreglement: 

  

Hopp 

Følger gjeldende rennreglement fra NSF 

  

Kombinert 

Følger gjeldende rennreglement fra NSF med unntak av tellende omgang og 
poengberegning. 

  

Tellende omgang: 1. omgang i det ordinære hopprennet 

Poengberegning: Et poeng utgjør 2 sek i Gunderstart 
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• Tournament – forts. 
Sammenlagt 

  

 Hopp: Samlet poengsum etter to renn. Høyest poengsum vinner. Ved bytte av 
  klasser beholdes poengsum far annen klasse. 

 

 Kombinert:  Wave etter to minutter. 

   Start i renn to etter «dobbelt Gunder». Jaktstart med  
   samlet tid etter leder som starttid.  Ut fra deltagerantall 
   ønskelig med felles start for leder i alle klasser. Førstemann 
   i mål er vinner. Deltager i kun renn to starter i «wave» etter 
   2 minutter 



Tournament konklusjon: 

Det ble diskutert hva som kom til å bli den 
beste og mest rettferdige løsningen, og 
konklusjonen ble at vi ønsker: 

Begge hopprenn er individuelle 

Kombinert Lierberget er individuelt 

Kombinert Gausdal er sammenlagt begge 
renn. 

Poengsum fra begge hopprenn slås sammen 
for plassering. 
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• Veidekkecup 
 

Kretscup i Oppland skikrets for utøvere fra 11 til 16 år 

 

Klasser Hopp    Kombinert 

 Kl A Stor bakke liten fart J/G 3 km J/G 

 Kl B Stor bakke stor fart J/G 2 km J/G 

 Kl C Liten bakke J/G  1 km J/G 

 

Fri påmelding for alle i aldersgruppen i samråd med leder/trener 

Rennreglement etter NSF sine regler for hopp. Kombinert med 1. omgang som tellende. 2 
sekunder/ 2 meter pr. poeng.   
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• Veidekkecup 
 

Sammenlagt:            Premie til de tre beste i alle klasser. Utrekkspremier til alle som har                          
                 deltatt i cupen.      

 

                Hopp: Samlet poengsum i alle renn. Ved endring av  
   klasse i løpet av cupen - 

                Kombinert:   Samlet tidsdifferanse etter leder i alle renn. Ikke deltatt i 
   renn gir et minutt tidsstraff. Ved bytte av klasse i løpet av 
   cupen - 



Veidekkecup konklusjon: 
 Kan endre klasse i løpet av sesongen- der en har flest renn 

blir en premiert. Ved like mange blir en premiert der en 
avslutter.  

 
 Kombinert:   Samlet tidsdifferanse etter leder i alle renn.  

Ikke deltatt i renn gir 30 sek tidsstraff. 
 

 Avslutning veidekke C-klasse i Kokkarhaugen  (ikke KM der) 
Premieutdeling på Dovre. 

 Ny hjemmeside vil fra november 2013 ligge under kretsen 
sine hjemmesider 
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• Rekruttlag Oppland skikrets ? 
 

Bør Oppland skikrets ha et eget ha et felles rekruttlag for hele kretsen i aldersgruppen 13 – 
16 år ? 

 

 Fordeler: -Samle alle som driver med relativt marginale i størrelse idretter under 
    en felles paraply – Oppland skikrets. 

  - Forene ressurser til felles beste.  

  - Enklere for administrasjonen i skikretsen. 

 

 Ulemper: - Store geografiske avstander. 

  - Krefter med forskjellige syn på hva som er «best». 

   

DISKUSJON ! 



Rekruttlag 

Viktig med trening i nærheten av der du bor. 
Ønskelig med fellessamlinger på tvers av 
områdene i stedet for den daglige treningen. 
Knut Sørlien kjente igjen problemet for 25 år 
siden, hvor samme diskusjon var oppe. Det er 
ingen garanti for opprettelse av et slik lag fører 
til bedre økonomi. Viktig å ta vare på alle både 
faglig og sosialt.  

Konklusjon: Vi fortsetter som i dag. 

 

 



Anlegg 

Kjetil sitter i kretsens anleggskomite, alle utvalg 
har representant i denne komiteen. 
Førstkommende mandag kommer 
anleggsansvarlig i Norges skiforbund på 
styremøte i kretsen.  

Komiteens oppgave må være å innhente 
informasjon om klubbene sine ønsker for sine 
anlegg, foreligger det reelle planer og er de 
gjennomførbare. Alle hoppanleggene ligger 
registrert under kulturdepartementet 

 



Eventuelt 

Viktig å ønske nye foreldre velkommen til bakken. 
Ta oss tid til å legge ned spaden for å ønske nye 
foreldre velkommen, slå av en prat og involvere 
de i arbeidsoppgaver. 

 

Hopp/kombinertutvalget avslutter med å takke 
for et konstruktivt møte for de voksne og takke 
for innsatsen til trenerne som stilte opp for 
utøverne i hallen. Og takk til Anne Christine for 
traktering. 


