
REFERAT  

MØTE HOPP-/KOMBINERTKOMITEEN 

 

Onsdag 22. september 2021 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede:   May Kristin Lønseth, Kolbjørn Asphaug, Kai Tangen Lunheim, 

                      Svein Jetlund, Stian Karlsen, Marianne Myklebust og Ellie Lein 

 

Forfall:  Stig Ottesen 
 

 

 

HOPP-/KOMBINERTOMITEEN 2021-23 

• May Kristin Lønseth, Lensbygda Sportsklubb, leder                                                                                                             

• Stian Karlsen, Søre Ål IL                                                                                                                                     

• Svein Jetlund, Sør-Fron IL      

• Stig Ottesen, Gausdal Skilag  

• Kai Tangen Lunheim, ØTI og Team Oppland HK                                                                                                                                                                                                                                   

• Kolbjørn Asphaug, Vind IL, dommerutvalget  

 

Kort presentasjonsrunde av de som var til stede. 

 

Fordeling av roller/ansvar:  

o Nestleder: Svein  

o Bredde/rekruttering: Stian  

o TOHK og SoMe: Kai 

o Dommere: Kolbjørn 

o Anlegg: Forespørre Stig? 

 

 

Klær: Nye tillitsvalgte får representasjonsklær, de ‘gamle’ bruker det de allerede har 

Politiattester: Alle nye har fått tilsendt bekreftelsesskjema og informasjon 

Ren Utøver: Alle som ikke har gjennomført denne, bes gjøre det så snart som mulig.            

                                                                                                                          

 

 

TILLITSVALGTSEMINAR 10-11. SEPTEMBER, oppsummering 

Skikretsen gjennomførte seminar for alle tillitsvalgte fra Hedmark og Oppland Skikrets i Brumunddal 

10-11. september, med god deltakelse fra begge kretser. MayK og Stian representerte Oppland HL. 
 

Seminaret bestod av noen fellesdeler på tvers av gren og krets, bl.a. skiutvikler og para-VM, men mest 

tid ble brukt til grenvise møter sammen med HSK. Dette ble gode møter og gode diskusjoner, og det er 

et stort ønske fra begge kretser å få til flere fellesmøter framover. 

 

Konklusjon: Viktig å gjøre ting så enkelt som mulig! Viktig med gode eksempler, bl.a. fellespåmelding 

fra klubber til renn (eksempel fra Søre Ål IL) og Vallset sin buss. Mål om å få til felles bekledning med 

logo for å skape fellesskapsfølelse. 

 

 

 

 



MØTEPLAN 

Det er ønske om å sette opp en møteplan gjennom vinteren, for å skape mer forutsigbarhet. 

Møtene gjennomføres fysisk, men det tilrettelegges for Teams-møte for de som heller ønsker det. 

 

MayK sjekker med HSK vedr. møte med terminliste og samlingsplan som tema. 

Fellesmøter med HSK kan gjerne legges til en samling e.l. 

 
NSF Høstmøter 

• Kombinert: Lørdag 23. oktober kl. 10.00 – 12.00 i Oslo (ifbm. Anlegg- og arrangørseminar) 

• Hopp: Dato ikke bestemt 
 

Dersom noen ønsker å delta, gi beskjed til MayK eller Ellie. 

 

 

OSK Høstmøte 
Skikretsstyret har vedtatt å arrangere et felles høstmøte, lørdag 6. november på Lillehammer. 
 

Rammeprogram 

• Kl. 10.00 – 12.00 Fellesdel for alle 

• Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 

• Kl. 13.00 – 15.00 Grenvise møter 

 

HKK har ansvar for gjennomføring av sitt fagmøte. 

 
Neste komitémøte HKK Oppland:  

Onsdag 20. oktober kl. 18.00, fysisk møte på Lillehammer (de som ønsker på Teams) 

 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskap pr. 30.09.21 

Ellie gikk kort gjennom, det er brukt lite penger til nå i 2021 pga. pandemien. 

 

Revidert budsjett 2021 

Ubrukte midler flyttes over til bredde/rekruttering, slik at den potten nå utgjør totalt kr. 69.000. Av 

disse er drøyt 10.000 brukt på NTG-samlingen i mai. Det betyr at vi har en pott på snaue 60.000 som 

kan brukes på ulike tiltak/samlinger resten av 2021.  

 

F.eks. 

• Samlinger, bl.a. Knyken og kanskje en høstsamling med NTG? 

• Felles bekledning med skikretslogo 

• Hoppski; de fleste klubber har bestilt ski gjennom NSF, skikretsen ønsker å subsidiere dette i 

stedet for å kjøpe utlånsski som kanskje bare blir stående å støve ned på kontoret. 

 

Evt. ubrukte midler vil bli lagt til HKK sin egenkapital pr. 31.12.21 

 

 

 

 

 



HANDLINGPLAN 
• NSF Skiglede for alle 2021-24 

• Oppland Skikrets Handlingsplan 2021-23 

 

Skikretsstyret har utfordret hver grenkomité til å komme opp med 3-5 tiltak.  Disse skal være 

nyskapende, dvs. ikke inngå i det ordinære årshjulet. 

 

Vi følger opp saken på neste styremøte, 20. oktober. 

 

 
TERMINLISTE 2021-22 
 

Alle rennsøknader fra Oppland har kommet inn. Denne skal nå koordineres med Hedmark, samt 

nasjonale renn, som Solan, HL og Hopptreff. 

 

 

SAMLINGER 2021-22  
 

Gjennomført 

• Camp Lillehammer/NTG Rekruttsamling, 26-28. mai, i regi av NTG  

OSK dekket kostnader til mat og leie H.Hall, NTG dekket resten 

9 deltakere fra Oppland, 7 fra Hedmark 
 

• Sommersamling 2-6. august i Vikersund, i regi av Hedmark Skikrets, 

6 deltakere fra Oppland 

 
Planlagt 

• Miljøsamling i Knyken 8-10.oktober, i regi av Sør-Fron IL,  

hoppere og kombinertløpere i alle aldre fra alle klubber i Oppland er velkomne til å delta 

 
Andre samlinger? 

o Ny NTG-samling før jul? 

o Ifbm. RegionCup/avslutningshelg? 

o Arrangere noe sosialt ifbm. Raw Air eller World Cup? 

o Xtrem Spræk (for alle grener), mai 2022 

 

Dette må koordineres med NTG, Hedmark Skikrets og klubbene. 

Målet er å lage et årshjul for samlinger, som kan gjentas fra år til år. 
 

Møte med NTG tirsdag 28. september; MayK, Stian og Ellie deltar på vegne av HKK 

Samlinger settes opp som tema på neste fellesmøte med Hedmark. 

 

 
 

STATUS TEAM OPPLAND HK 

4-7 utøvere i alderen 13 -16 år som har deltatt på fellesaktiviteter, mye av kommunikasjonen foregår på 

en intern chat. Aktiviteten har vært mye preget av koronarestriksjoner. Anders Heimdahl har fungert 

som trener det siste to årene. Nå er samarbeidet med NTG litt på gang igjen, både inne i Håkons Hall 

og skileik på Birkebeineren Skistadion.  

 

Det er et ønske fra HKK at det åpnes opp for 12-åringer på barmarkstreningene. 

Kai skulle gjerne ha hatt med en voksen til å spille på, kan evt. noen fra Søre Ål kobles på? 
 

Oppdatere informasjon om TOHK på skikretsens hjemmeside, Kai sender info til Ellie. 

 

https://740c073d.flowpaper.com/NSFstrategidokument20212024/#page=16
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2021/osk_handlingsplan_2021-23.pdf


STATUS DOMMERE 

Det er sterkt ønske om at NSF arrangerer forbundsdommerkurs før sesongstart. Innlandet har fire 

kandidater til kurs, og det er et stort behov da det er mange nasjonale hopprenn i regionen. Kolbjørn 

følger opp Ståle Villumstad. 
 

P.t. ingen planer om kretsdommerkurs i høst, bra dekket opp med kretsdommere jf. med antall renn. 
 

Samarbeidet med Hedmark fungerer bra, de klare for å sette opp dommere til vinterens terminliste. 

 

 

 

 

SKIUTVIKLER MARIANNE MYKLEBUST 
 

HK-miljøet kan deles opp som følger: 

• De yngre opp t.o.m. 12 år 

• 13-16 år, Team Oppland HK 

• Junior og eldre, er godt ivaretatt av NTG 

 

Idémyldring/hva ønsker HKK hjelp til? 
 

• Lage et Mini Raw Air-opplegg? 

Lage en plan for de ulike klubbene, med annerledes konkurranser, f.eks hoppe flest 

lengdemeter i løpet av en kveld. Marianne kontakter NSF Hopp v/ Tore Øvregård, som har 

hatt opplegg med Mini Raw Air tidligere. 
 

• Mobil hoppbakke 

Kan markedsføres og brukes mer, både sommer og vinter. Har vært mindre i bruk det siste 

året pga. pandemien og få arrangement. 
 

• Hjelp til anlegg 

Det er uttalt ønske fra både HKK i både Hedmark og Oppland, samt NTG, om en 

rekrutteringsbakke i plast på Lillehammer, K60. Kanthaugen peker seg ut som et egnet sted. 

Skikretsen (evt. sammen med NTG) kan invitere oss inn til et møte med Olympiaparken for å 

sjekke muligheten. 
 

• Trener 0-kurs 

Freeski har kjørt mange Trener 0-kurs ute i klubbene. Dette er et tre timers digitalt kurs på 

nivået under Trener 1, dvs. en enkel introduksjon til sporten. Kan dette være noe for Hopp og 

Kombinert også, i en tid der mange klubber sliter med foreldreengasjementet? 
 

• Inspirasjonskurs for hopp/kombinert-klubbene? 

Marianne har primært langrennskompetanse, men har stort fokus på bakker og hopp når hun 

designer skileikanlegg, og for inspirasjonskurs i skileik er hovedfokuset å komme ut på ski, 

uavhengig av gren. For de litt større klubbene kan det være aktuelt å hyre inn ekstern 

kompetanse fra NSF sentralt. NSF Hopp jobber med å bygge opp et ‘korps’ av ressurspersoner 

i alle regioner, som skal kunne bistå kretsene med rekrutteringsjobben lokalt.  
 

• Hvordan nå ut til de unge? 

De er på sosiale medier, som TikTok og Snap. Kan vi på en eller annen måte, f.eks. 

konkurranse, engasjere noen av de unge hopperne i kretsen til å lage blest om hopp og 

kombinert i de sosiale kanalene? 

 

 

 



 

EVENTUELT 

 

Forespørsel fra Kolbu KK vedr. hopp/kombinertrenn 

De har en K10-bakke, har fått penger fra LO som skal brukes på renn, jenter o.l.  

De ønsker å arrangere klubbrenn i første omgang, evt. åpne opp for flere, men er sikre på hvordan de 

skal arrangere, trenger praktisk kunnskap. Kolbjørn følger opp. 

 

 

 

Lillehammer, 26. september 2021, 

referent Ellie 


