
 

 

REFERAT  

MØTE I HOPP- OG 

KOMBINERTKOMITEEN 

 

 

Onsdag 30. august 2017 

Fakkelgården, Lillehammer 
 

 

Til stede: Gorm Johansson, May Kristin Lønseth, Anders Heimdahl,  

                     Grethe Laeskogen, Geir Korssletten, Kjetil Dahlen, Linda Svendsrud og Ellie Lein 

 

Forfall:    Kolbjørn Asphaug  
 

 
 

 

 

 

 

Konstituering av Hopp- og kombinertkomiteen 2017-18 

 

Fordeling av ansvarsområder 
 

 Gorm – leder, ansvarlig for kontakten mot NTG/Lillehammerhopp/Lillehammer  

               Nordic Combined,  
 

 May Kristin – nestleder, HKKs representant mot Team Oppland Hopp Kombinert 
  

 Grethe  -  ansvarlig for oppfølging av informasjonsflyten på sosiale medier 

 

Alle komitémedlemmer har et felles ansvar for oppfølging av terminlister og bredde/rekruttering. 
 

Mht. anlegg ønsker HKK at Kjetil Dahlen, leder av Anleggsutvalget i Oppland Skikrets, også 

representerer hopp og kombinert her. 
 

Nesten alle i HKK har innhentet politiattest og gjennomført Ren Utøver, Ellie følger opp. 

 

 

Regnskap pr. 15.08.17 
Ellie gikk gjennom regnskapet pr. 15.08.17, ingen store avvik iht. budsjett. 
  

Det har kommet inn en søknad fra Sør-Fron IL om støtte på inntil kr. 15.000 ifbm. med sin 

miljøsamling i Knyken 29. sept – 1. okt. HKK er positive til søknaden, men det kom opp tanker om at 

en evt. støtte skal dekke støtte til f.eks. heiskort og overnatting, ikke mat, som man uansett måtte ha. 

Det er også tilgjengelig prosjektmidler i skikretsens fellespott, Ellie følger opp denne. 

 

 

Revidert budsjett 2017 

Noen tall er justert iht. reelle kostnader. HKK må ta en prinsipiell diskusjon rundt evt. videreføring av 

avtaler. Team Oppland Hopp Kombinert og NTG har levert iht. avtaler sesongen 2016-17, 

Lillehammerhopp og LNC ikke, men her kunne også komiteene vært flinkere til å følge opp, se egen 

sak lenger ned. Forslag til revidert budsjett godkjent for framlegging på skikretsstyremøte 4. 

september. 



Søknad fra Lillehammerhopp 

Lillehammerhopp har søkt om støtte til innkjøp av teknisk testutstyr for Lillehammerregionen. 

Søknad avslått, HKK har ikke midler til dette formålet i sine budsjetter. 

 

 

Sesongen 2017-18, terminlister/renn/samlinger 

Søknadsfristen for klubbene til å legge inn rennsøknader går ut 1. september. Pr. 31. aug foreligger 

søknader på Søre Ål -lekene (17. jan), Rekrutteringsrennet (4. feb) og Showrennet i Gausdal (24. mars) 
 

Det er ønskelig at så mange rennsøknader som mulig foreligger før man begynner prosessen med å 

sette sammen en terminliste. Når alle rennsøknader foreligger, må disse koordineres både mot 

Hedmark Skikrets og nasjonale terminlister, for å unngå mest mulig kollisjoner. Gorm tar ansvar for å 

kontakte Hedmark Skikrets, forslag om et fellesmøte lørdag 23. september ifbm. seminaret i Øyer. 
 

Alle i HKK har i oppgave å følge opp sine klubber mht. rennsøknader i SportsAdmin snarest, Grethe 

legger ut en reminder på Facebook. 

 
 

Breddesamlinger ifbm. med renn 

Det kom også forslag om at minst to av rennene lages med en breddesamling på lørdag og renn på 

søndag. Det er viktig at HKK har en dialog med de arr.klubbene/rennene som kan være aktuelle for en 

slik løsning. Kretsen kan evt. bidra med noe arrangementsstøtte til slike samlinger, hentet fra 

skikretsens prosjektmidler. 

 

Andre breddesamlinger 

HKK ønsker å se på muligheten for å få til en breddesamling på barmark inn mot ny plastsesong neste 

år. Gorm tar ansvar for å følge opp dette. 

 

Arrangørkompetanse 

Kjetil stilte spørsmål om skikretsen ved HKK bør initere til å opprette en ‘arrangørgruppe’, som kan 

bidra til gjennomføring av renn i kretsen. Mange klubber har en utfordring med å ha nok folk til å 

klare å gjennomføre gode skirenn. Dette bør følges opp og diskuteres videre på et senere tidspunkt. 

 

Overnatting HL/SGV 2018 
 

…. SGV: Langodden skal være reservert muntlig, Ellie følger opp. 
 

… HL:    Det er et ønske om å sjekke overnatting i Raufoss-området, mest aktuelt for Sør-Fron,  

                Ellie følger opp. 

 

 

Reforhandling av samarbeidsavtaler 2017-18 

Det ble inngått avtaler med hhv. TOHK, NTG, Lillehammerhopp og Lillehammer Nordic Combined i 

forkant av sesongen 2016-17. Avtalene innebar at skikretsen v/HKK ga økonomisk støtte som følger: 
 

o Team Oppland Hopp Kombinert, kr. 25.000 

o NTG Lillehammer hopp og kombinert, kr. 45.000 

o Lillehammerhopp, kr. 20.000 

o Lillehammer Nordic Combined, kr. 20.000 
 

Som motytelse skulle disse bidra inn mot bl.a. bredde- og rekrutteringsaktivitet i kretsen regi.  

Denne avtalen gjaldt kun for sesongen 2016-17 og må evt. reforhandles inn mot sesongen 2017-18. 

Det er viktig at HKK gjør en prinsipiell vurdering av om dette er måten de vil bruke pengene sine, og i 

så fall bør det følges opp mye tettere at gjenytelsene faktisk blir realisert, der har nok også skikretsen 

gjort en for dårlig jobb sesongen 2016-17. 
 

Gorm har ansvar for å kalle inn alle parter til et felles møte i forkant av sesongen 2017-18. 



Team Oppland Hopp Kombinert (TOHK) 

Dette er skikretsens kretssatsning primært for aldersgruppen 13-16 år. Torkel Haugen, Søre Ål IL, er 

p.t. leder for TOHK. Det jobbes bra i teamet, og de har nå med seg utøvere og trenere fra de fleste 

hoppmiljøer -og -klubber i Oppland. Teamet finansieres gjennom deltakeravgifter og støtte fra kretsen, 

for 2016-17-sesongen var denne kr. 20.000. 
 

May Kristin går inn som ny representant for HKK i styringsgruppa for TOHK, erstatter Kjetil Dahlen. 

Hun tar initiativ til å innkalle til et statusmøte i løpet av høsten. Dette kan evt. kombineres med møtet i 

forrige sak. 

 

 

Handlingsplan 2017-19 

Ellie gikk kort gjennom prosessen bak skikretsens Handlingsplan 2017-17, som ble vedtatt på 

Skikretstinget i mai  - bl.a. Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD) og Skiforbundets Utviklingsmodell 

(SUM). Dette danner grunnlaget for den operasjonaliserte handlingsplanen som HKK skal jobbe fram 

på seminaret 22-23. september (og evt. på senere komitemøter). 
 

Saken følges opp på styre- og grenkomitéseminaret, les mer i neste punkt. 

 

 

Viktige datoer høsten 2017 
 

OSK Styre- og grenkomiteseminar 21-22. september, Nermo Hotell, Øyer 

Gorm, May Kristin og Kolbjørn har meldt fra at de kommer. 

Anders kan ikke, Geir må avvente litt, Grethe kan evt. være med på lørdag. 
 

Hovedtema er Handlingsplan, og det er sterkt ønskelig og en kraftig oppfordring fra skikretsstyret at 

så mange som mulig fra HKK klarer å stille på seminaret. 

 

NSF Høstmøte 13-15. oktober på Gardermoen, inkl. anleggs- og arr. seminar 

Gorm stiller, det er ønskelig at noen også stiller på vegne av kombinert. 

Ellie sender ut mer informasjon så snart det sendes ut noe fra Skiforbundet 

 

Idrettshelga Innlandet 27-28. oktober på Lillehammer 
 

KLIKK HER for å lese mer om arrangementet. 
 

Medlemmer i HKK vil ikke ha noen formelle oppgaver for skikretsen på arrangementet, men 

oppfordres til å delta her, gjerne sammen med andre fra egen klubb. 

Skikretsen dekker deltakelse inkl. overnatting for alle i HKK. 

 

 

 

Møteplan 2017-18 

Neste komitemøte blir lørdag 23. september, ifbm. styre- og grenkomiteseminaret i Øyer, med bl.a. 

terminliste 2017-18 på agendaen. Ingen flere møter ble avtalt p.t., men det er viktig at HKK har en fin 

dialog og informasjonsflyt gjennom e-post. 

 

 

 

 

 

Neste møte i HKK, lørdag 23. september ifbm. styrer- og grenkomitéseminar i Øyer 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 31. august 2017 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/idrettshelga-innlandet-2017/

