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møte hopp/kombinert Oppland Skikrets, 

Gjøvik 24. april 2015 

 

 

 Sesongen som har gått, erfaringer 

 

 Kretssamarbeid 

Kun fra 16 år og nedover. God start med samling i Gausdal. Mye 

kollisjoner på renn i begge kretsene. Bedre holdning til å gi og ta. 

Viktig å få til felles arena etter mal av Savalen. Godt samarbeid på 

dommersiden. Purre på fristen til klubben på oppsett av renn, 1. 

september.  

 

 Regionscup 

Fungerte brukbart mellom H og O, var vanskelig å få med SF. 

Kontaktperson for regionsamarbeid gjør arbeidet letter og enklere ut 

fra at det blir mer tydelig ansvarsfordeling. Viktig med renn også for 

de som ikke er med i cupen på samme sted selv om de ikke teller i 

cupen. Inviter NSF til cup helger. 

 

 Team Oppland H/K 

Jakkene skal profilere teamet ikke OSK. Dette må endres til neste år. 

Trenerne bør samarbeide bedre og bygge mere fellesskap slik at 

teamet opptrer mer samla. Viktig at treneren følger opp 

utviklingsmodellen som NSF fronter. Frafall kan ha sin årsak i at 

utøvere hopper for tidlig i store bakker. Viktig at alle i aldersgruppen 

får informasjon om teamet og muligheten til å delta.  

 

 Deltagelse i HL og NM 

Viktig å få fram NTG og teamet sin rolle i forbindelse med oppfølging. 

Mulig antall utøvere spesielt på Jr NM er så stort at kretsen bør 

oppnevne leder til dette rennet. 

 

 Andre saker 

Fantastiske resultater av utøvere gjennom hele sesongen viser at 

kretsen totalt sett jobber bra.  

 

 



 Sammenslåing av H/K komiteen.  

Det er for å skape tydeligere styringslinjer av komiteen ønskelig at komiteen slås 

organisatorisk sammen. Dette vil ikke få betydning for sammenslåing av grenene 

Hopp og Kombinert som fortsatt skal være to grener med hensyn til rammer og 

tilskudd. Forslag på at leder og nestleder kommer fra hvert sitt miljø. Begge møter i 

kretsstyret. 

Diskusjonen førte til opprettholdelse av dagens modell med to grenlendere, men at 

komiteen konstituerer seg selv med en som komiteleder ut fra disse to. Komiteen for 

øvrig bør bestå av: Regionskontakt, rekruttansvarlig, Terminlisteansvarlig, Jr og Sr 

ansvarlig, Jentehopp, Dommerutvalgsleder 

 

 Deltagelse på NSF Vårmøte 29. og 30 mai 

Hør med Bjørn først. Erik kan eventuelt stille? 

 

 Anleggsplan 

Lobakken, Gruabakken og planen om utbygging av bakker på baksida mellom 

Harpefoss og Vinstra må inn. 

 

 Eventuelt 

Ønskelig med flere dommer, spesielt fra Lillehammer-området. Også viktig å få på 

plass utdanning av utøvere på NTG om hoppdømming. Kompetansebygging i egen 

idrett. 


