
 

 
 

Møtedeltakere  
 

Navn Klubb 

Erik Øihaugen Gausdal Skilag 

Linda Svendsrud Gausdal Skilag 

May Kristin Lønseth Lensbygda Sportsklubb/ leder HKK 

Stig Morten Fredheim Lillehammerhopp 

Gudmund Storlien NTG Lillehammer 

Tore Sneli NTG Lillehammer 

Arne Gaarder Raufoss IL Hopp 

Lotte Picard Raufoss IL Hopp 

Magne Loe Raufoss IL Hopp 

Mette Gaarder Raufoss IL Hopp 

Ole Anders Hoff Raufoss IL Hopp 

Steinar Fjeld Raufoss IL Hopp 

Stian Karlsen Søre Ål IL 

Kjetil Dahlen Søre Ål IL/ kretsleder OSK 

Geir Korssletten Sør-Fron IL 

Svein Jetlund Sør-Fron IL 

Torfinn Scheie Sør-Fron IL 

Kristian Brenden Tormod Skilag 

Kolbjørn Asphaug Vind IL / dommeransvarlig OSK 

Kai Tangen Lunheim Øyer Tretten IF / Team Oppland HK 

Ellie Lein Oppland Skikrets admin 
 

 

Hopp- og kombinertkomiteen 2019-21:                                                                                                                                

May Kristin Lønseth, Lensbyda Sportsklubb (leder)                                                                                                                                     

Gorm Johansson, Søre Ål IL (nestleder)                                                                                                                                                                                                                                                                       

Geir Korssletten, Sør-Fron IL       

Erik Øihaugen, Gausdal Skilag                                                                                                                               

Kolbjørn Asphaug, Vind IL  (dommeransvarlig)                                                                                                                                      

Kai Tangen Lunheim, ØTI  (Team Oppland HK)                                                                                                               
 

 

 

Vårmøte 2020 Hopp/kombinert  

Oppland Skikrets 

REFERAT 

Digitalt møte via Teams, 

mandag 15. juni 2020 

 



STATUS ‘RUNDEN RUNDT’ 

 

Søre Ål IL 

Bustete vinter, mye dugnadsjobb og kort sesong. 

Ca. 30 hoppere har deltatt på hoppskole og Telenorkarusell, 24 innendørs på høsttrening. 

Starter opp med aktiviteten igjen etter høstferien, fortsetter som før. 

 

Gausdal Skilag 

Har mange hoppere i yngre klasser, i tillegg til 3-4 hoppere i alderen 12-16 år, 5 jr og 1 sr.  

Har arrangert Telenorkarusellen sammen med Søre Ål,  

to vellykkede aktivitetsdager (Camp 1881 og Mini Raw Air), 

og har i tillegg bidratt med frivillige på NC- og WC-renn sammen med de andre klubbene. 

 

Øyer-Tretten IF 

Det er nå kun 2 utøvere igjen i hopp/kombinert, resten har gitt seg. 

Har brukt både Kremmerlia og Jordalen denne vinteren. 

 

Midtdalen/Jordalen (Sør-Fron IL, Harpefoss og Tormod Skilag) 

Veldig bra aktivitet denne vinteren, kom tidlig i gang på snø, aktivitet i alle bakker. 

Fra 25 opp til 30-40 barn på hoppskole, over 100 deltakere på Jordalsrennet. 

Det siste rennet ble dessverre avlyst pga. corona. 

 

Raufoss IL Hopp 

Fikk tidlig snø, rakk å gjennomføre en samling for Kollenhopp. Lønnberget og Maurtua har vært åpent 

litt av og på. Har ikke arrangert hoppskole, har hatt 4 utøvere i alderen 12-20 år. 
 

Status Lønnberget: 

Det er allianseidrettslaget Raufoss IL som eier anlegget, mens det driftes av Raufoss IL Hopp. 

Det har vært trøblete drift de siste årene, corona var det siste ‘dødsstøtet’, ikke forsvarlig med fortsatt 

drift mtp. økonomi. De har derfor varslet moderselskap og idrettskrets om opphør av drift av bakkene, 

har også en god dialog med kommunen, ettersom det hefter en spillemiddelsøknad til anlegget. 

Alternativene er 1) å finne noen andre som ønsker å drifte anlegget, eller 2) rive anlegget (av 

sikkerhetsmessige årsaker).  
 

Status Maurtua: 

Maurtua er skilt ut som eget anlegg, som nærmiljøanlegg. Det er et ønske om å opprettholde driften av 

dette, satse på nyrekruttering her. 
 

Raufoss IL Hopp legges IKKE ned som klubb! 

 

 

Team Oppland Hopp Kombinert (TOHK) 

Sesongen 2019-20: Fire utøvere, har hatt treninger i Kremmerlia, innendørs sammen med NTG og 

skileik på Birken. Det har vært en utfordring at så mye aktivitet skjer i Lillehammer-regionene, 

vanskeligere å få med de som bor litt unna. 
 

Prøver å tenke litt nytt inn mot ny sesong; Bl.a. mulig treningssamarbeid med Hedmarkhopp, få inn 

nye hopptrenere, fortsette med tett samarbeid med NTG. Prøve å gjøre teamet ende mer attraktivt for 

utøvere.  
 

Plan for sommer/høst vil bli lagt ut på sosiale medier, Kai fortsetter som ansvarlig. 

 
Status dommere  

Kolbjørn er dommeransvarlig i HKK. Utdannet to nye kretsdommere i vinter, men ønsker flere 

forbundsdommere, det jobbes med dette. Årsmøte i Hoppdommerlauget er gjennomført. 



VÅRMØTE NSF KOMBINERT 
Linda Svendsrud ga et kort referat fra Vårmøte NSF Kombinert, gjennomført på Teams med mer enn 

40 deltakere, 3. juni 2020. 
 

• Bredde/rekruttering, 

følgende nasjonale samlingsplasser planlegges: 

o Kollenhopp i juni 

o KK-samling i september 

o SGV og HL ligger som faste arr. i kalenderen 
 

• Kvinnekombinert 

Eget landslag, jobber for at Team-modellen skal fungere bra også for damene 

 (Oslo, Lillehammer og Trondheim) 
 

• Helseattest 

Opprettet krav om helseattest f.o.m. 20-21 for alle utøverne som skal representere Norge i 

utlandet. 
 

• Arrangement 

Det legges opp til renn i Oslo august, Lillehammer september og Trondheim i oktober. 
 

• Utøverutvalg 

Det ble vedtatt å opprette et eget utøverutvalg, med utøvere jr/sr fra hvert av de tre teamene. 

Skal fungere som rådgivende organ for Gudmund (ungdomsrep i KK), Per Tommy på arr. og 

Kombinertkomiteen. 

 

KLIKK HER for å lese referatet fra møtet. 

 

 

 

STATUS NTG/LILLEHAMMERHOPP/LNC 

 

Tore Sneli, NTG: 

Skoleåret 2020/21: 19 elever hopp/kombinert. 

Det tette samarbeidet med Lillehammerhopp (LH) og Lillehammer Nordic Combined (LNC) fortsetter.  

Rekruttering er viktig også for NTG, da vi ser at rekrutteringsgrunnlaget tynnes ut. Det jobbes med å 

gjøre rekrutteringsmiljøet i Oppland mer attraktivt for både utøvere, foreldre og trenere å bidra inn i 

sporten, det jobbes bl.a. med rekruttering av to nye, unge hopptrenere for Oppland, Hedmarkhopp 

(HH) har allerede to på plass. Det er også ønskelig med et tettere samarbeid med HH. 

Rekrutteringsmiljøet vil også bli invitert med inn på samlinger med NTG i sommer/høst. 

 

Stig Morten Fredheim, LH: 

Sesongen 2020-21: 14 utøvere, hvorav 8 fra Hedmark/Oppland. Kun 1 trener, leter etter en ekstra 

trenerressurs.  

 

Gudmund Storlien, LNC: 

Sesongen 2020-21: 8 utøvere. Støtter ellers oppunder det som allerede er sagt av Tore og Stig Morten. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/kombinert/kk-referater/2020/200603_varmote_kombinert_referat_master3.pdf


TEMA: REKRUTTERING 

Oppland har mange gode utøvere på øverste nivå, inkl. flere landslagsutøvere. Men det gror ikke like 

god bak i rekkene. Dette er for øvrig en utfordring for alle hopp- og kombinertmiljøer i landet.  

 

Fra våre klubber meldes det om relativt god aktivitet blant de minste, med bl.a. hoppskoler og 

TelenorKarusell. Men vi ser at mange av disse forsvinner fra sporten før de når konkurranseklassene 

fra 12 og eldre.  

 

Innspill til hvordan kan vi bli bedre på rekruttering? 

 

• Søre Ål: Det har vært vellykket med servering av kveldsmat, lage en sosial ramme rundt 

treninga. Kan det være mulig å holde bakkene åpne etter skoletid og invitere til middag? 

• Viktig å få med foreldrene på ‘laget’, finne gode tiltak for hvordan disse skal inkluderes og 

gjøres gode? 

• Skikretsen vil lage vester med ‘Spør meg’, ‘Vi hjelper deg’ ol. til bruk i klubber ved 

arrangement, klare til høsten. 

 

Hopp- og kombinertkomiteen vil fortsette å jobbe med rekruttering, gode innspill og ideer mottas 

gjerne! 

 

 

 

AKTIVITETER HØSTEN 2020 

 

Rennsøknader/terminliste 2020-21 

Forutsatt at det ikke skjer noen dramatiske endringer mht. smitte i løpet av sommeren/høsten, 

planlegger skikretsen for normal aktivitet for hopp og kombinert kommende sesong. Det er naturlig å 

fortsette samarbeidet med Hedmark SK.  
 

Det innebærer at vi ønsker at klubbene skal søke om kretsrenn på vanlig måte via SportsAdmin, siste 

frist 1. september. Mer informasjon legges ut på skikretsens hjemmesider innen utgangen av juni. 

 

 

Kick off/miljøsamling høsten 2020 

Det er ønske om å arrangere en kick off/samling til høsten, der alle klubber og utøvere i alle aldre 

(sammen med foresatte) inviteres til å delta. 

Sør-Fron har allerede reservert Knyken helgen 25-27. september, og de har sagt ja til å invitere med 

andre klubber her. Skikretsen vil bistå med administrasjon, påmelding o.l., og vil også kunne bidra 

med økonomisk støtte til samlinga. 
 

Ellie avklarer det praktiske med Sør-Fron, informasjon legges ut på skikretsens hjemmeside. 

 

 

Premieutdeling Regioncup og Kretscup 2019-20 

Pga. corona ble dessverre avslutningsrennet i Jordalen avlyst. Dermed ble det heller ikke noen 

premieutdeling i årets Regioncup. May Kristin tar en avsjekk med Hedmark om de ønsker en felles 

utdeling, hvis ikke kan det evt. legges til samlingen i Knyken. 
 

Alle poenglister for Regioncupen er ferdigstilt, klikk her. 
 

Utdeling av plaketter og fat for 2019-20 vil bli gjort ifbm. skikretsens høstmøte (se under) 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/hopp/regioncup-hedmark-oppland/


Høstmøte 2020 

Skikretsen inviterer til et felles høstmøte for alle grener, på Lillehammer lørdag 24. oktober. 

Parallelt med møtene, vil det bli arrangert en miljøsamling for ungdommene, på tvers av gren. Mer 

informasjon legges/sendes ut så snart det er klart. Men hold gjerne av lørdagen! 

 

 

 

Prosjekt Utstyrspakker klubb 

Klikk her for å lese mer om prosjektet. 

20 klubber søkte om utstyrspakke, alle fikk innvilget søknaden. Sammen med en utstyrspakke til en 

verdi på drøyt 15.000, følger det to inspirasjonskvelder med instruktører fra skikretsen. 

 

Det vil mest sannsynlig bli utlyst flere utstyrspakker etter hvert, alle hopp- og kombinertklubber 

oppfordres til å søke. Følg med! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer 16. juni 2020 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2020/5/tildeling-utstyrspakker-klubb/

