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Samarbeidsmøte for ledere i hopp- og kombinert i Hedmark 
og Oppland skikretser 

Tilstede: Roar Nordsveen – leder kombinert Hedmark 
  Mona Sparengen Jevne – leder hopp Hedmark 
  Kjetil Dahlen  - leder kombinert Oppland 
  Linda Svendsrud – leder hopp Oppland og referent 
 
Sak 1 Terminliste: 
Frist for å søke renn sesongen 15/16 er satt til 1.9 for begge kretser. Linda ber Ellie om å 
legge ut tilsvarende nyhet på nettsidene til Oppland som Hedmark har. Felles terminliste 
blir sak på felles styresamling i september.  
 
Sak 2 Miljøsamling høst:  
Rena-samling kolliderer også i år med høstmøte for Oppland. Dette er beklagelig, men 
ingen av kretsene får endret sine opplegg pr nå. Rena-samlingen er et viktig 
samlingspunkt for utøverne og vi forsøker å unngå kollisjoner neste år.  
 
Sak 3: Regions-cup 
Det er ønskelig å videreføre samarbeidet om regions-cup i Hedmark og Oppland. Vi ser for 
oss 4 renn – men må vurdere dette på nytt når søknadene om renn foreligger.  
  
Region-cupen arrangeres som samlingshelg over to dager, renn søndag. Ønskelig at det er 
renn for alle klasser, både under 12år og over 18 år. 
 
RENNREGLEMENT FOR HØRING 
 
Hoppklasser 
RC A k60 liten fart fra 13-18år 
RC B k60 stor fart fra 13 -18år 
RC C k40 fra 12 -18år 
RC D k25 fra 12 -18år 
  
I tillegg åpne klasser/mix klasser i alle bakker til og med k40. Regioncupen er for utøvere 
fra 12-18år, det er ønskelig fra kretsens side at arrangørene setter opp klasser for eldre 
utøvere.  
 
For øvrig følges gjeldende rennreglement fra NSF. 
Sammenlagtcup hopp; høyest poengsum vinner 
 
Kombinertklasser 
  
RC A; 4 km 
RC B; 3km 
RC C; 2km 
RC D; 1,5km 
  



 
 

Poeng; 1.omgang teller i kombinert, 1 poeng i hopp utgjør 2 sek for Gundermetoden eller, 1 
poeng i hopp utgjør 2 m i Gausdalsspiralen. 
 
For øvrig følges gjeldende rennreglement fra NSF 
Sammenlagt kombinert; seier = 25, 2.= 20, 3.= 15, 4.=14, 5.= 13 osv nedover. 
Ingen start => 0 poeng 
  
Premiering sammenlagt; 3 beste i hver klasse + uttrekkspremier. Arrangør styrer 
premiering i enkeltrenn.  

 
Man kan endre klasse i løpet av sesongen. Man blir premiert i den klassen man har flest 
renn. Ved like mange blir man premiert der man avslutter. 
 
Regionscupen arrangeres som samlingshelg med trening/barmark/halltrening dag 1 og 
renn dag 2. 
Fokus på å skaffe mulighet til billig overnatting, kretsstyret må bidra ift dette både det 
praktiske og kostnader.  
Forslag om foredrag på kvelden som f.eks anti-doping, LTAD-modellen, ernæring osv 
  
Utkast til rennreglement sendes på høring til krets og klubb. Reglementet legges ut på 
høring på nettsidene til kretsen med frist til å komme med innspill til 20.8.  
Endelig reglement vedtas på felles styresamling i september.  
  
Sak 4 Info fra vårmøte ang NorgesCup 
Vedtatt på vårmøte i hopp: Utøvere i RC-alder skal i utgangspunktet hoppe RegionCup, 
eldste RC klasse får mulighet til å delta i NC i egen region.  
Trener kan be om deltakelse i NC renn som er utenfor egen dersom trener mener utøver 
har utbytte av å hoppe NC. I så fall meldes dette til Strandbråten i Skiforbundet sentralt.  
  
  
Sak 5 Ang kretsmesterskap 
KM; Eventuelt arrangere KM i A,B, C og D. De forskjellige kretsene vurdere dette og tar 
dette eventuelt opp med respektive kretsstyrer. 
 
Sak 6 Ombygging Lysgårdsbakken 
Lillehammer kommune har bevilget midler til ombygging av den lille Lysgårdsbakken. 
Lierberget og Engesvea skal fordele plasten. Det skal arrangeres samarbeidsmøte 1.7.15 
mellom Hedmarkhopp/Lierberget v/Rune Rebne, Søre Ål v/Kjetil Dahlen og 
Olympiaparken for å finne praktisk løsning for fordeling av plasten. 
Vi mener det er viktighet med K70 med plast i innlandet og har tillit til at partene finner 
en god løsning for dette i fellesskap. 
  
 
Ref. Linda Svendsrud 


