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Stig Morten Fredheim Lillehammerhopp 

Iver Markengbakken NTG Lillehammer 

Evald Nedrum Søre Ål IL 

Kjetil Dahlen Søre Ål IL/ leder OSK 

Kristian Brenden Tormod skilag 

Kolbjørn Asphaug Vind IL/ dommeransvarlig 

Kai Tangen Lunheim Øyer-Tretten IF/ TOHK 

Ellie Lein Oppland SK admin 

 

 

STATUS ‘RUNDEN RUNDT’ 
 

• Jordalen 

Bakkene har vært klargjort for hopping i hele vinter, gode forhold. 

God aktivitet, med karusellrenn torsdag og trening torsdag, lite markedsføring og lav profil 

pga. pandemien, men likevel har det vært i snitt ca. 30 hoppere hver kveld. 

Ikke arrangert hoppskole pga. pandemien. 

Nyttårsrennet avlyst, men fikk arrangert avslutningsrennet i mars, inkl. kombinert. 

Håper å kunne satse mer offensivt neste vinter. 
 

• Søre Ål IL 

Kan også melde om god aktivitet i vinter, med god deltakelse i hoppbakken. Mandager har det 

vært 30+ i bakken, begynner å bli en bra stamme i laget, den beste på flere år. 

Fikk avviklet et kretsrenn, Søre Ål-lekene. 
 

• Øyer-Tretten IF 

Det er nå kun 1 utøver igjen, trener en del i Kremmerlibakken. 
 

• Gjøvik/Toten 

Gledelig med aktivitet i Slettumsbakken, den gamle bakken på Kolbu, i vinter, 5-6 barn som 

har trent. Et samarbeidsprosjekt mellom de lokale klubbene, med gamle ‘ildsjeler’ som bidrar. 

Det har også vært litt aktivitet i Maurtua i vinter. 
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• Gausdal Skilag 

Her har det også vært god aktivitet i vinter, de aller minste har blitt lite påvirket av korona, litt 

mindre aktivitet i de to største bakkene. Hoppskole 13 mandager januar-mars, med 45 navn på 

lista, kun uteaktivitet, ingen ekstraservice med vafler o.l. Telenorkarusell skulle vært arrangert 

sammen med Søre Ål, men pga. korona har klubbene arrangert hver for seg fram til de to siste 

rennene, ca. 25 deltakere. 
 

Det har blitt arrangert to aktivitetsdager, den første kun internt i kommunen pga. korona, den 

andre også åpen for andre, det ble fine skidager. KM gjennomført som planlagt, fint 

arrangement, Gausdal har i tillegg vært med på å arrangere de nasjonale rennene på 

Lillehammer. 

 

 

 

Status dommere 

Det ble utdannet to nye kretsdommere i høst, begge har fått prøvd seg på renn i vinter. Kolbjørn er i 

dialog med NSF Hopp om å arrangere forbundsdommerkurs kommende sesong, bl.a. for 

kretsdommere som har vært med lenge. Det arrangeres flere nasjonale renn i kretsen, som medfører 

behov for flere lokale forbundsdommere.  
 

Det er også stadig behov for flere kretsdommere. Det kan være aktuelt å ha det som tema på en av 

kretsens samlinger til høsten, prøve å rekruttere i foreldregruppa? 

 

 

 

NTG/Lillehammerhopp/Lillehammer Nordic Combined 

Sesongen har blitt gjennomført relativt greit, enklere når man er en ganske liten gruppe. Har fått 

gjennomført noen samlinger og noen renn. 
 

6 nye elever på NTG høsten 2021. 

Samlet har NTG/LG/LNC en bra gjeng utøvere for kommende, det ligger an til god aktivitet 
 

Vellykket rekruttsamling i helga, ønske om å gjennomføre flere slike i løpet av høsten/vinteren, men 

litt avhengig av kapasitet og tid. 

 

 

 

Team Oppland Hopp Kombinert (TOHK) 

Liten tropp, stabil gjeng på 3-4 hoppere som trener jevnt og trutt. Innetreninger med NTG har ikke 

vært mulig denne sesongen, det har vært mest hopping utendørs. 

Anders Heimdahl har vært engasjert som trener denne sesongen, som har vært vellykket. Alle utøverne 

har hatt veldig god utvikling og progresjon. 
 

Det er et sterkt ønske om å få med flere utøvere kommende sesong, bl.a. fra Jordalen. 

Teamet er i utgangspunktet for 13 år og eldre, men ettersom det er såpass få, er det åpent for at 12-

åringene også kan hospitere og delta på treninger sammen med teamet. 
 

Kai vil også gjerne ha med seg en voksen til som kan hjelpe til med planlegging og samarbeid. 

Teamet kan kontaktes via egen epost, teamoppland@gmail.com 

 

 

 

STATUS ØKONOMI 

Ellie gikk kort gjennom status pr. 30.04.21.  

Pga. korona har det ikke blitt brukt penger så langt i 2021, så økonomi er definitivt ikke en 

begrensning mht. samlinger og annen aktivitet til høsten. 

mailto:teamoppland@gmail.com


Tema: REKRUTTERING 

Hopp-/kombinertkomiteen har rekruttering som sin viktigste oppgave og ønsker å fortsette å sette 

fokus på dette også kommende sesong. 2020-21 ble krevende pga. korona og restriksjoner, som førte 

til at de fleste planlagte tiltak måtte avlyses, men vi satser på mer normale vilkår for aktivitet i 2021-

22. 

 

Spørsmål fra Søre ÅL IL: Mulig med et felles opplegg for hopperne under 13 år? 

Dette gjelder spesielt 12-åringene, det er ikke så mange av dem i kretsen. 

Disse vil kunne hospitere på Team Oppland HK, se svar over. 

 

Eksempel fra Agder/Rogaland Skikrets 

Kristian Brenden tipset om webinar med fokus på hvordan de har løst det i Agder/Rogaland, som 

ligner ganske mye på Oppland, med små miljøer med til dels store geografiske avstander.  
 

De har laget en aktivitetsplan/fast kalender med ca. ett opplegg pr. måned, 10-11 pr. år. Noen ganger 

bare en dag, andre ganger en hel helg. Det legges opp til ulike aktiviteter og på ulike plaser, skaper fine 

møteplasser. Hvert anlegg/klubb hadde sitt årlige arrangement. 
 

KLIKK HER for å se hele webinaret. 
 

Dette er en god idé som HKK vil følge opp. 

Det naturlige er å bygge videre på den samlingsplanen som allerede er lagt. 

 

 

Rekrutteringstiltak sesongen 2021-22 

 

Planlagte samlinger: 
 

• Camp Lillehammer 28-30.  mai 

I samarbeid med NTG, LH, NLC og NSF, for utøvere fra HSK og OSK. 
 

• Sommercamp Vikersund 2-6. august, Vikersund 

I regi av HSK, OSK subsidierer sine utøvere slik at de betaler det samme som HSKs utøvere 
 

• Miljøsamling i Knyken, 8-10. oktober 

I samarbeid med Sør-Fron IL, alle kretsens utøvere er velkommen til å delta. 
 

• Avslutningssamling i Jordalen ifbm. sesongavslutning, mars 2022 

Planlagt både i 2020 og 2021, vi håper å få det til i 2022! 

 
Andre forslag som det vil jobbes videre med i HKK: 
 

• NTG/Lillehammerhopp/LNC er positive til å lage flere samlinger a la Camp Lillehammer, 

alternativt bistå som trenere på andre samlinger. Pga. travel kalender høst/vinter må det 

imidlertid tilpasses annen aktivitet. 
 

• Se på muligheten for å legge opp til en dag med samling ifbm. kretsrenn, etter samme modell 

som tidligere. Det er viktig å skape sosiale arenaer, både for utøvere og foreldre, og 

derigjennom fremme trivsel og aktivitet. 
 

• Utfordre klubbene til å arrangere noe, f.eks. barmark i september og på snø i november 
 

• Avtale møte med HKK i Hedmark og se på mulige felles løsninger. 

 
Regional koordinator 

Tore Øvregård i NSF Hopp jobber med å få på plass regionale koordinatorer, som vil jobbe for å samle 

troppene og lage flere møteplasser regionalt. Dette vil være en god ressurs for regionen. 

 

https://www.skiforbundet.no/hopp/nyhetsarkiv/2020/12/meget-vellykket-webinar-med-otra-il/


DIVERSE 

 

Status hoppbakker i sommer: 
 

• Lysgårdsbakken; Heisen vil være åpen daglig fra feriestart 

• Lønnberget; Bakken er egentlig nedlagt, men K60 er gjort klar til hopping og det er fortsatt 

tillatt å hoppe der. 

• Lierberget; Skal også være klargjort for hopping i sommer 

 

 

Behov for K60 med plast i regionen 

Det er sterkt ønske om å ha en K60 med plast i regionen. Hvilke muligheter har vi? 

Engesvea kan være en mulighet, men Søre Ål IL har p.t. primært fokus på bygging av klubbhus og 

aktivtetspark. Men om 2-3 år kan det absolutt være aktuelt. 
 

Dette er absolutt et relevant spørsmål som det bør jobbes videre med. 

 

 

Info fra NSF 

Ifølge Ståle Villumstad i NSF Hopp jobbes det med å lage et bedre tilbud til 15-16-åringene, sak skal 

opp på NSF Hopp Vårmøte 10. juni: Det er snakk om å åpne NC for 16-åringene, og også finne en 

løsning for 15-åringene. 

 

 

 

Hopp- og kombinertkomiteen 2021-23                                                                                                                                
 

Leder velges på skikretstinget. 

May Kristin har sagt ja til gjenvalg for 2 nye år og ble valgt på skikretstinget 26.  mai. 
 

Resten av komiteen skal godkjennes av skikretsstyret. 

Det vanlige er at hver av de større klubbene er representert, i tillegg til dommeransvarlig og TOHK. 

 

Komiteen har i 2021-23 sett ut som følger: 
 

o May Kristin Lønseth, Lensbygda Sportsklubb (leder)                                                                                                                                     

o Gorm Johansson, Søre Ål IL (nestleder)                                                                                                                                                                                                                                                                       

o Geir Korssletten, Sør-Fron IL       

o Erik Øihaugen, Gausdal Skilag                                                                                                                               

o Kolbjørn Asphaug, Vind IL  (dommeransvarlig)                                                                                                                                       

o Kai Tangen Lunheim, ØTI  (Team Oppland HK)                                                                                                               
 

 

Kolbjørn og Kai har sagt ja til to nye år 
 

Gorm har sagt nei til gjenvalg, det trenges derfor en ny representant for Søre ÅL IL. 

Evald Nerdrum følger opp og gir en tilbakemelding før sommerferien. 
 

May Kristin følger opp Erik og Geir. 

 

Ny hopp-/kombinertkomité konstitueres på første møte etter sommerferien. 

 

 

 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer 2. juni 2021 


