
REFERAT  

MØTE HOPP-/KOMBINERTKOMITEEN 

 

Onsdag 20. oktober 2021 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

 

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

                         Svein Jetlund, Stian Karlsen, Stig Ottesen og Ellie Lein 
 

 

                                                                                                                         

 

SESONGEN 2021-22 

 

Terminliste hopp/kombinert 

MayK venter på tilbakemelding fra HSK vedr. et møte for å sy sammen en felles terminliste for sesonge 

2021-22. Det blir mest sannsynlig i uke 44, prøve å få det på Teams. 
 

MayK gir beskjed når dato er klar, fint om noen flere fra HKK har anledning tilå være med. 

Målet er å noe klart til vårt høstmøte. 

 

Samlinger 

Se eget punkt under Handlingsplan. Men vi bør komme i gang allerede nå for denne sesongen. 
 

• Miljøsamling i Knyken gjennomført 8-10. oktober 

• Breddesamling i regi av NTG ila. November? Ellie eller MayK kontakter Tore Sneli 

• Samling ifbm. World Cup desember – Stian skisserer et opplegg, Ellie bidrar med oppfølging 

 

 

 

NSF Høstmøter 

• Hopp: Torsdag 21. oktober på Teams: MayK, Kolbjørn, Svein og Kai deltar. 

• Kombinert: Lørdag 23. oktober i Oslo: Kolbjørn deltar. 
 

Korte referat fra begge høstmøtene blir gitt på skikretsens høstmøte 

Kolbjørn leverer et kort skriftlig referat, ettersom han ikke kan delta på vårt høstmøte. 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2021-23, tiltak hopp/kombinert 
Skikretsstyret har utfordret alle grener til å komme opp med 3-4 konkrete tiltak for kommende sesong, 

som ikke inngår i det ordinære årshjulet. 
 

HKK landet på følgende tiltak: 

 

• Arrangement – lage en mal og opprette et arrangørkonsulentkorps 
 

Arrangementsmal 

Videreføring av tiltaket fra forrige periode, da vi ikke kom i mål. 

Målet er å lage en enkel mal for hvordan man kan arrangere et hopp- og kombinertrenn, 

med punktvis oversikt over hva som er viktig å huske på før, under og etter arrangementet. 
 

Svein sjekker med Jordalenmiljøet om de har en mal som vi kan ta utgangspunkt i, 

tas som egen sak på neste styremøte 



Arrangørkonsulentkorps 

Gjerne sammen med Hedmark,  

engasjere noen ressurspersoner i begge kretser som kan kontaktes dersom man trenger litt 

bistand ifbm. renn. 

 
• Årshjul for samlinger 

Sammen med Hedmark lage et permanent årshjul med ulike samlinger gjennom hele året. 

Dette kan være både tradisjonelle breddesamlinger, alternative samlinger ifbm. 

regioncuprenn, dagsamling ifbm. World Cup på Lillehammer og Xtrem Spræk.  
 

Et årshjul vil gjøre det enklere å følge opp, både for HKK som skal arrangere og 

klubber/foreldre/utøvere, som skal delta. 

 
• Kommunikasjon 

Følge opp og jobbe videre med kommunikasjon og sosiale medier. Egen side på FB fungerer 

bra, men hvordan kan vi nå enda flere, og ikke minst direkte ut til de unge? 

 

• Arrangere ‘pop up’-arrangement 

Bruke den mobile hoppbakken på steder der det er mye folk, 

… f.eks. Strandtorget på en lørdag eller når det er et stort arrangement, trenger ikke være et 

skiarrangement 

Lage en plan, utfordre de lokale klubbene i kretsen. 

 
• Innkjøp av ny mobil hoppbakke 

Jobbe med å finne finansieringsløsninger med mål om å kunne kjøpe en ny bakke fra Simek 

AS, pris er kr. 267.000 + mva og frakt. 

 

I tillegg er det fortsatt igjen noen vester med ‘Jeg hjelper deg’ for klubber som trenger flere. 

HKK ønsker i tillegg å utfordre klubbene på Høstmøtet til å komme opp med evt. flere forslag til tiltak. 

 

 

 

OSK Høstmøte lørdag 6. november  2021 
 

Rammeprogram 

• Kl. 10.00 – 10.30 Registrering og mingel 

• Kl. 10.30 – 12.00 Fellesdel for alle, hovedtema: Bredde og rekruttering 

• Kl. 12.00 – 12.45 Lunsj 

• Kl. 12.45 –   Grenvise møter 
 

Møteagenda 

• Referat fra høstmøter NSF Hopp og NSF Kombinert 

• Sesongen 2021-22, terminliste og samlinger 

• Handlingsplan 2021-23: Planer for videre kretsarbeid, hva ønsker klubbene? 

• Utdeling av plaketter og fat for sesongen 2020-21 

• Eventuelt 

 

Hele HKK minus Kolbjørn deltar, alle oppfordres til å jobbe inn mot sine miljøer mht. deltakelse på 

høstmøtet. Påmeldingsfrist 22. oktober, men den kan evt. utvides med noen dager. 
 

Ellie lager et utkast til ppt-presentasjon til møtet, avstemmer den med MayK. 



Status dommere v/ Kolbjørn 

 

Oppland Skidommerlaug 

… arrangerer årsmøte 25. oktober i dommertårnet i Lysgårdsbakken 

 

Norges Skidommerlaug  

arrangerer høstmøte 6. november på Hamar. 

 

Forbundsdommerkurs 

Sliter med oppfølging fra NSF Hopp. 

 

 

 

 

EVENTUELT 

 

 

Oppfølging av tematikken rundt kroppsvekt 

Jobbe for å hyre inn ernæringsfysiolog til aktuelle møteplasser, f.eks. samlinger, med foredrag rettet 

mot både utøvere og foreldre. Xtrem Spræk blir foreslått som en mulig arena, Ellie følger opp. 

 

 

 

CBB-saken 

HKK luftet også tanker rundt denne.  

Både MayK og kretsleder har blitt kontaktet av media for uttalelser. Inntil videre er det bestemt at det 

er kretsleder som skal uttale seg på vegne av skikretsen. 
 

Det er kretsledermøte på Gardermoen kommende helg og kretsstyremøte neste tirsdag. Inntil disse 

møteplassene er gjennomført forholder vi oss i ro.  

 

 

 

 

 

Lillehammer, 20. oktober 2021, 

referent Ellie 


