
Møte Biri 29. oktober 2013 - Hopp/kombinertutvalget Oppland skikrets  

Tilstede: Bjørn Ødegård, Kjetil Dahlen, Anne Saglien, Magne Loe, Stine Engelien og 

Grethe Laeskogen. 

Agenda fra innkallelse: 

– Gjennomgang av terminliste 

– Fordeling av oppgaver i forbindelse med høstmøte, (dato for høstmøte kommer 

antageligvis i løpet av uken) 

– Eventuelt 

 

Tore Sneli fra NTG var invitert i forkant av møtet for å inngå samarbeidsavtale mellom NTG 

og Oppland skikrets – hopputvalget. (Kombinert har allerede en slik avtale gjeldende) 

Undertegnet avtale er vedlagt referatet. 

 

TERMINLISTE: 

Gjennomgang av terminlisten – ingen datoer endret. Terminlisten vil bli lagt fram på 

høstmøtet. Ønskelig med KM stor bakke på Raufoss 11. eller 13. februar – da NC foregår der 

helgen før og bakken ligger forhåpentligvis klar. Forespørre Raufoss om mulighet til å 

arrangere felles KM for Oppland/Hedmark på en av disse dagene.  

Ønskelig og videreføre Veidekkecupen, men med konkurranse i liten/stor bakke – med 

mulighet for valg av stor/liten fart i stor bakke. Ikke inndeling av aldersklasser. 

 

HØSTMØTE: 

Gausdal Arena er booket 5. november samt 11. januar (tournamenten). 

Ønskelig med innkjøp av frukt og Yt til utøverne på høstmøtet samt kaffe og biteti til de 

voksne. (Forespørre Anne-Christine om hun kan ordne dette) 

Kjetil vil holde et kort innslag om tournamenten, samt veidekkecupen. Det er også ønskelig å 

lodde stemningen for et felles rekruttlag. 

 

EVENTUELT: 

Kretsens rolle i forbindelse med f.eks. NM arrangement – dersom det er ressurspersoner kan 

disse forespørres, men det blir da i kraft av som kunnskap og ikke verv. (Saken har vært oppe 

på kretsstyremøte til diskusjon tidligere) 



KURS/OPPLÆRING: 

Dommerkurs på trappene, trenerkurs etter behov. Det er også viktig at vi tenker på 

arrangementsoppgavene ved avvikling av renn. Store utfordringer kan ligge foran oss når det 

gjelder å få klubber til å ta på seg renn hvis ikke noe gjøres. Vi etter spør EMIT kurs (evt. 

lignende kurs med tanke på kjøring av data.) 

 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 20.30 

 

Referent Grethe Laeskogen. 

 

  


