
Hopp/kombinert 

Komitemøte 

Biri 18. november 2014 
 

Tilstede: Nils Fystro, Erik Månum, Anne Saglien, Aage Østerhaug, Grethe Laeskogen og Kjetil Dahlen 

Forfall: Anne Christine Lothe , Johan Inge Rønning 

 

I tillegg deltok Mona Jevne og Kristin Huse fra Hedmark Skikrets under behandling av terminliste for 

2014/2015. 

 

 

Saker behandlet: 
 

1 Oppsummering Regionsmøte hopp, avholdt 9. november på Lillehammer. 

 Gjennomgang av informasjon gitt fra sentralt hold i Norges skiforbund hopp på Lillehammer. 

 

 

2 Terminliste  

 Oppsetting av terminliste i samarbeid med Hedmark – vi valgte å vente til etter møtet på 

Lillehammer for å høre føringer fra sentralt hold for sesongens renn. Bakdelen med dette var 

at nesten alle helgene allerede var opptatt. Vi klarte allikevel å få til en grei terminliste med 

renn i alle deler av fylket. Vi prøvde å få kontakt med Sogn og Fjordane for å forhøre oss om 

når de kunne avholde regionscup. 

 

 

3 Kretssamlinger  

 Det vil bli lagt opp til samlinger i forbindelse med regions cupen som skal arrangeres i 

Oppland. Det er ønskelig å leie Gausdal hallen på lørdag før søndagens renn der, det er også 

ønskelig å få på plass utøvere fra NTG – Lillehammerhopp i forbindelse med rennet på 

Raufoss – evt. samling på Badeland på lørdag. 

 

 

4 Budsjett 

 Gjennomgang av forslag på budsjett. 

 

 

5 Handlingsplan 

 Gjennomgang av handlingsplan for perioden 2013-2015, hva har vi oppnådd og hva må vi 

jobbe videre med. 

 

6 Eventuelt 

 Det er ønske om at skikretsen forespør Olympiaparken om muligheter for å holde åpent på 

kveldstid i Lysgårdsbakken. Dette ble diskutert og Kjetil mente at dette ikke var noen agenda 

for kretsen. (I ettertid har dette vist seg å ikke være noe problem i vinter med mange 

muligheter til å hoppe på kveldstid.) 

 Hvordan forholder vi oss til de som ønsker å stå utenfor teamet i 13-16 års alderen og hva gjør 

vi med dem som ønsker å fortsette med hopping, men som ikke velger å gå på NTG – ingen 

konklusjon foreløpig. 

 

 


