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Deltakere

Navn Klubb

May Kristin Lønseth OSK/ Lensbygda sportsklubb

Gorm Johansson OSK/ Søre Ål IL

Kai Tangen Lunheim OSK/ ØTI/ TOHK

Kolbjørn Asphaug OSK/ Vind IL

Geir Korssletten OSK/ Sør-Fron IL

Erik Øihaugen Gausdal Skilag

Robert Selbekk-Hansen Gausdal Skilag

Torfinn Scheie Sør-Fron IL

Pål Erik Bjørke Sør-Fron IL

Staale Nyhus Sør-Fron IL

Stian Karlsen Søre Ål IL

Kristian Brenden Tormod Skilag

Ole Anders Hoff Raufoss IL Hopp

Ellie Lein OSK admin
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Hopp- og kombinertkomiteen 2019-2021

✓ Leder: May Kristin Lønseth, Lensbygda Sportsklubb

✓ Nestleder: Gorm Johansson, Søre Ål IL

✓ Geir Korsletten, Sør-Fron IL

✓ Erik Øihaugen, Gausdal Skilag

✓ Kolbjørn Asphaug, Vind IL (leder av dommerutvalget)

✓ Kai Tangen Lunheim, ØTI og Team Oppland HK

✓ Anders Heimdahl, Raufoss IL Hopp (?)
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Status klubber

Raufoss IL Hopp

Få aktive hopper – noen veteraner og 1 rekrutt, og noen få til og fra blant de minste

Jobber med å legge plast I Maurtua, arrangerer ikke renn denne vinteren.

Søre Ål IL

Har startet høsttreningen, med opptil 24 unger i alderen 6-10 år, vinteren 2019 var de oppimot 30, forventer flere når

snøen kommer. Bakkene I Engesvea er klare for vinter, ingen plast. Sliter litt med heisen, men jobber med saken.

Fron/Jordalen

20-30 barn på innetrening, vinteren 2019 var det inntil 50 barn I bakken, flere kommer når det blir snø.

Satser på hoppskole i vinter. Børebakken er nå revet. I Jordalen jobbes det med å bygge en K4 i tillegg til K10, det er

også planer om å bygge et skileikområde.

Gausdal Skilag

Hopp – 1 senior, 1 junior, kombinert – 4 juniorer. Tynt i aldersklassen 12-16 år, mange barn på hoppskole,opp mot 50.

ØTI og Vingrom hopper også i Engesvea, og samarbeider med Søre Ål om hoppskole. Kremmerlia er klart for vinter, det 

har vært god dugnadsinnsats i høst.

Øyer-Tretten IF

Jobber for å lage en liten hoppbakke på Idrettsplassen I Øyer, K5 og K10, bruke denne vinteren på planlegging.

I dag bruker de andre bakker, mest I Kremmerlia. 4 utøvere i klubben.

Lensbygda Sportsklubb

Junior- og seniorutøvere, sliter med rekruttering, prøver et samarbeid med allidretten. Jobber også for å få opp en liten

hoppbakke på Idrettsplassen.
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Status kretsdommere

Det er avholdt kretsdommerkurs I høst, og to nye dommere er utdannet,

Jan Rune Bergh fra Sør-Fron IL og Olav Terje Kleiven, Vestringen IL.

Kolbjørn jobber med dommeroppsett for vinterens renn.
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NSF Høstmøter

Høstmøte HOPP
Gorm deltok fra OSK, Kristian Brenden deltok også.

* Youth Raw Air og Mini Raw Air, sjekk hjemmeside for informasjon.

* Viktig å rekruttere nye utøvere, fokusere på å få med foreldre?

* Hopp og kombinert samarbeider bra på kretsnivå, dårligere sentralt

* Økonomi: Kinaprosjektet faller bort, utskifte av sponsorer, 

* NSF skal se på SGV, prøve å gjøre noe innen både hopp og kombinert

* Startkontingent maksrammer øker denne sesongen, forslag om å holde samme pris for de yngste 6-12?

Høstmøte KOMBINERT
MayK og Erik deltok fra OSK.

* Info om jentesatsningen

* Samabeid hopp og kombinert, fungerer bra på krets- og utøvernivå, men dårlig sentralt.

* Presentasjon av forskningsprosjekt Hoppdresser v/ Tom Hilde presenter

* Prøveprosjekt dømming er evaluert, går tilbake til tradisjonell dømming kommende sesong,

med 3 dommere på NC-renn og 5 dommere på mesterskap. Men jobben med å utrede alternative 

metoder vil fortsette.
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Status økonomi HKK pr. 30.09.2019
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Terminliste Hedmark og Oppland 2019-20
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Terminliste Hedmark og Oppland 2019-20

Innspill til terminliste

Jordalen ønsker å arranger sitt Nyttårsrenn søndag 12. januar (ikke lørdag 11. januar). Legger opp til 

hoppskole med Kristian Brenden på lørdag. Støttes av Høstmøtet.

Foreslår å bytte om dager på KM i Gausdal og Søre Ål-lekene, 

Søre Ål-lekene lørdag 19. januar, KM Gausdal søndag 20. januar.

Det ideelle hadde vært å ha disse to rennene på hver sin helg, men vi fant ingen gode løsninger – foreslår

derfor bytte dager. Støttes av Høstmøtet.

Det er mulig at det også settes opp et renn på Rena før jul.

Jordalen vil ha hopping I bakken 2. juledag, inkl. gløgg og pepperkaker, 

alle klubber fra kretsen er velkomne til å delta!

Flott at Grua er med på terminlista.

Vi savner Bagn og Dokka, må være et mål å få disse tilbake på terminlista kommende vintre

MayK kontakter Hedmark Skikrets mht. foreslåtte endringer.

Terminlista offentliggjøres på skikretsens hjemmesider så snart det er avklart med Hedmark.
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Team Oppland Hopp/Kombinert

Ansvarlig: Kai Tangen Lunheim

Trenere: Gudmund Storlien.

Sigmund Hagehaugen sliter med å stille denne

vinteren, annen potensiell hopptrener foreslått.

Utøvere: P.t. 5 utøvere fra Lillehammer-området.

Det har vært kjørt stort sett 2 treninger pr. uke i høst, 

bra samarbeid med NTG.

Kai jobber nå med å kartlegge hvem som ønsker å 

være med på teamet. 

Innspill fraTorfinn Scheie: 

Viktig å legge treninger til flere steder i kretsen dersom

man skal få med utøvere utenfor Lillehammer-regionen, 

og gjerne legge noen treninger til helgedager.

Skikretsens hjemmesider vil bli oppdatert så snart

opplegget for sesongen 2019-20 er klart.



HØSTMØTE 2019

Veien videre, innspill til kretsen?

Rekruttering:

* Invitere skoler til skoleskidager i hoppbakken?

* Erfaringen er at de nye rekrutteres primært i januar, ikke så mange nye på høsten

* Vanskelig å få barna til å delta på renn, klubbene kan bli flinkere til å organisere samkjøring til 

skirenn. 

Klubbsamarbeid  -

* Lillehammer Skiklub, bygge rekrutteringsbakker på Birkebeineren Skisatdion, K5 og K10? 

* Synliggjøre at utøvere fra alle klubber er velkommen i naboklubber

Ta imot nye utøvere/foreldre –

* kveldsmat på trening

*  ‘jeg hjelper deg’-vester til å ta imot foreldre (eks. fra Søre Ål IL)

* Bedre samarbeid mellom grenene i klubbene?

Helgesamlinger

… subsidiert av kretsen, vår og høst, breddesamlinger

Arrangørmal kombinert

•
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Eventuelt

Søknad fra Kollenhopp/kombinert elitegruppe om støtte til system for vindkompensasjon

Det har lenge ønsket å få på plass et system for vindkompensasjon i NC/NM kombinert. Kollenhopp har sammen med 

NSF/kombinert samarbeidet om prosjektet. Et forenklet vindkomp-system vil ikke løse alt dette men vil gi et godt bidrag 

for mer rettferdige konkurranser. Finansiering av et slikt system er imidlertid en utfordring.

NSF kombinert har sagt ja til å finansiere 50% av sesongen 2019/20. Det er også satt i gang kronerulling blant familier 

engasjert i NM/NC kombinert.

Saken ble diskutert på høstmøtet. Det er enighet om at det er ok med støtte på kr. 5.000, under forutsetning av at 

kretsen har tilgjengelige midler og at det ikke går utover bredde/rekruttering i kretsen (og det gjør det ikke) Det er også 

et klart ønske om at det også kan komme hopp til gode.
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Husk….

✓ Skilisens, klubben ordner, MÅ være betalt for å delta på renn

fra den dagen du fyller 13!

✓ Telenorkarusell, siste frist 17. november
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Lik oss på Facebook og bli oppdatert på alt som skjer!

https://nb-no.facebook.com/oppland.skikrets/

