
REFERAT  

MØTE HOPP-/KOMBINERTKOMITEEN 

 

Lørdag 14. september 2019 

Nermo Hotel, Øyer 
 

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

           og Kjetil Dahlen. 

 

Forfall:    Anders Heimdahl, Gorm Johansson, Geir Korssletten og Erik Øihaugen 
 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2019-21 

 

Arrangementkorps/ -mal 

• TD / dommere kan ta en mer aktiv rolle i renn og også være med på å lære opp lokalt 

• Arrangørkorpset må lære opp lokale arrangører slik at de kan arrangere renn selv 

senere 

• Arrangørkorpset bør bestå av 3 til 4 ressurspersoner 

• Det finnes en arrangørveileder / mal fra før, men denne bør forenkles.  Ser videre på 
dette på neste møte 

 

Foreldreinvolvering                                                                                                 

• Jobber videre med dette 
 

 Raw Air 

 

• Står på terminlista. Vi snakket om å ha dette på flere steder samtidig for å unngå 
for mye kjøring, men tar det denne gang kun et sted. 

 

Samlinger 

• Det blir ingen Knyken-samling i år 

• Samlinga som NTG/LNC/LillehammerHopp har vært år, er fastsatt til første helg i 
juni hvert år. 

• Miljøsamling? 

 

Tiltakene som ikke står på terminlista må tidfestes og settes på ansvarlig. Ser på dette på 

neste møte. 

 

 

 



TERMINLISTE 

• Høre med Jordalen ang muligheter for kombinert siste helg  og at det da blir siste 
renn i regioncupen 

• Få svar fra Søre Ål 

• Sender terminlista til Hedmark. Tas opp i forbindelse med  KKmøtet neste helg. 

 

MOBIL HOPPBAKKE 

• Høre om den kan stå på Søre Ål til neste helg, så ser vi over den da. 

 

FELLESMØTE MED HSK 

• Tatt opp med Hedmark, avventes til senere. 

 

ÅRSHJUL 

• May K. lager et utkast til årshjul og sender ut til gjennomsyn / 

kommentarer/endringer 

 

HØSTMØTE HOPP KOMBINERT OPPLAND 

• Onsdag 23.10: Sjekke med Maren og Kenneth 

• Be inn utøvere hvis Maren kan? 

• Se på muligheter for en evnt treningsøkt for utøverne under resten av møtet. 
 

 

 HØSTMØTE HOPP, GARDERMOEN 18. – 20.10. 19 

• HVEM I KOMITEEN HAR MULIGHET TIL Å DELTA? 

• Påmeldingsfrist 30.9.19 

 

 

Nermo, 14.09.19 

Referent MayK 

 

 

 

 


