
REFERAT  

MØTE HOPP-/KOMBINERTKOMITEEN 

 

Onsdag 21. august 2019 

Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Til stede:  May Kristin Lønseth, Geir Korssletten, Kai Tangen Lunheim, 

           Erik Øihaugen og Ellie Lein 

 

Forfall:  Kolbjørn Asphaug, Anders Heimdahl og Gorm Johansson. 
 

 

 

 

 

ØKONOMI 
 

 

Regnskap pr. 31.07.19 

Ingen store avvik jf. med budsjett. 

 

Revidert budsjett 2019 

…. Er sendt ut til komitemedlemmer pr. epost, ble godkjent av styret på møtet 19.08.19.  
 

 

 

 

STATUS KLUBBER/MILJØ 
 

Raufoss/Toten 

Har noen gode seniorhoppere som hevder seg, men det er liten aktivitet og få utøvere i de lavere 

aldersklassene. 

 

Gausdal 

Cirka 50 barn opp til 10 år har deltatt på hoppskole, men få av dem fortsetter med skihopping. 

P.t. ingen i aldersgruppen 12-16 år tilknyttet Gausda Skilag. 

4 juniorer i kombinert, samt 1 juniorhopper og 1 seniorhopper 

Til høsten vil det bli arrangert felles basistreninger i regi av Gausdal kommune, sammen med andre 

idretter i bygda.  

 

Midtdalen 

Cirka 50 hoppere totalt forrige sesong 

3 juniorhoppere, og en del hoppere i aldersgruppa 12-16 år 

Prøver igjen med hoppskole til vinteren, regner med at det litt mer tid nå når Jordalen er ferdigbygd. 

 

Sørdalen/Lillehammer 

ØTI, Vingrom og Søre Ål IL 

God aktivitet i Søre Ål IL, en god gjeng barn som deltar på karusellrenn sammen med Gausdal Skilag. 

4 utøvere ØTI, 1 fra Vingrom. 

 

 

 

 

 

 



SESONGEN 2019-20 
 

 

Terminliste hopp/kombinert Oppland 2019-20 

Fristen går ut 1. september, pr. nå ingen rennsøknader lagt inn. HKK oppfordres til å følge opp sine 

klubber mht. dette, Ellie kontakter Grua IL. Raufoss har meldt at de setter opp renn denne vinteren. 
 

Det legges opp til en felles terminliste med Hedmark SK, det er derfor ønskelig med et felles 

komitemøte HSK/OSK ifbm. fastsettelse av denne. På samme møte er det høyt aktuelt å se på andre 

potensielle samarbeidsområder mellom kretsene. MayK følger opp med HSK. 

 
Samarbeidsavtale med NTG, Lillehammerhopp og LNC sesongen 2019-20 

OSK HKK har de siste årene bidratt økonomisk til disse, med krav til gjenytelser gjennom signerte 

avtaler om samarbeid mht. bredde- og rekrutteringsarbeidet. HKK er positive til å fortsette dette 

smarbeidet, men det er ønskelig med et møte der man kan se på hvordan samarbeidet skal legges opp 

på best mulig måte, 

 
Samlinger 

Rekruttsamling for utøvere 2004-2006 med NTG ble gjennomført 12-13. august.  

10 deltakere, 4 fra Oppland 
 

Vedr. samling på Knyken i uke 39;  

Ved en glipp har det ikke blitt reservert overnatting i Knyken. Det jobbes med saken, men det kan være 

at man må stå over samlinga i høst. 

 
Nasjonale renn 

• Solan Gundersens Vinterleker, 28. februar – 1. mars 2020, 

Langodden ok, Ellie legger opp til bestilling via Questback. 
 

• Hovedlandsrennet 21-23. februar 2020, Nybygda/Lierberget 

Det er reservert overnatting på First Hotel Victoria for de som ønsker overnatting. 

Ellie legger opp til bestilling via Questback. 
 

• NC/NM,  NTG har hovedansvaret for oppfølging.  

Ellie følger opp mht. påmelding av lag. 

 

 

 

Status Team Oppland HK 

Kai jobber med å kartlegge antall utøvere, viktig for å lande økonomi, trenere m.m. 

Teamet for utøvere f.o.m. 13 år og eldre, i år har vi også to aktuelle juniorhoppere fra Midtdalen som 

ikke er tilknyttet NTG, Kollen eller Trønderhopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDLINGSPLAN 2019-21 
 

Som et ledd i konkretisering av skikretsens handlingsplan for 2019-21, har styret bedt hver grenkomité 

om å komme opp med 3-4 nyskapende tiltak som kan presenteres på styre- og grenkomitéseminaret 

på Nermo. Etter litt diskusjon har HKK landet på følgende tiltak: 

 

• Mini-Raw Air 2020 

HKK lager et opplegg der det legges opp til en lavterskeldag i de lokale bakkene med høy sosial 

faktor, aller helst på samme dag i alle bakkene, som vil gi bredere og bedre markedsføring. 

Bruke malen fra Midtstulia Cup som utgangspunkt.  

Søke om premier m.m. fra TelenorKarusellen,  

lage arrangørpakker for klubbene, inkl. pokaler til de barna som deltar. 

 

• Hvordan engasjere flere foreldre 

Vi er avhengige av engasjerte foreldre for å kunne ha aktivitet i hoppbakkene. 

HKK ønsker å jobbe med å finne konkrete tiltak for hvordan klubb og krets kan jobbe for å få 

med flere foreldre. 

 

• Oppretting av et arrangørkorps 

Vi ser at det å delta på hopprenn er viktig mtp. rekrutteringen. Samtidig ser vi at det blir stadig 

færre kretsrenn og aktiviteten i flere bakker er tilnærmet lik null. HKK ønsker derfor å se på 

muligheten for å opprette et arrangørkorps som kan reise rundt i kretsen og hjelpe til med å 

arrangere gode renn.  
 

I den anledning kan det også utarbeides en arrangørmal som kan brukes til ‘opplæring’ av 

lokale ildsjeler. 

 

• Arrangere samlinger 

.. eks. miljøsamling Knyken i uke 39 2020, med Sør-Fron IL som ‘nav’, men der alle klubber og 

unge utøvere i kretsen inviteres med. 

Alternativt se på muligheten for en dagsamling a la den som var i Midtstua i 2013? 

Camp 1881 med Jan Christian Bjørn til Oppland? 

 

 
 

MØTEPLAN 2019-20 
 

• Styre- og grenkomitéseminar 13-14. september 
 

• NSF Høstmøte kombinert, Lillehammer, lørdag 21. september 

• NSF Høstmøte hopp, Gardermoen, 18-19. oktober 
 

Det er ønskelig at OSK stiller med representanter på begge høstmøtene. 
 

• OSK Høstmøte 

Bør arrangeres etter NSF Høstmøter. 

Finne en ukekveld der Maren Lundby og/eller Kenneth Gangnes kan, MayK sjekker, 

HKK lander dato på seminaret på Nermo. 
 

• Fellesmøte med HSK?  

MayK kontakter dem og følger opp. 
 

• Idrettshelga Innlandet 1-2. november, Lillehammer, ikke obligatorisk oppmøte. 

 

 
Referent Ellie,  

Lillehammer 22. august 2019. 


