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Digitalt møte via Teams 
 

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

                        Erik Øihaugen, Geir Korssletten og Ellie Lein 

           

 

Forfall:    Anders Heimdahl og Gorm Johansson  
 

 

 

 

 

OPPSUMMERING SESONGEN 2020-21 

 

Det ble en brå sesongslutt med coronavirusets inntreden, men de fleste terminfestede rennene ble 

gjennomført som planlagt. Synd at det planlagte høydepunktet, avslutningsrennet i Jordalen, måtte 

avlyses, da det her var planlagt for en sosial ramme rundt rennet, inkl. premieutdeling krets- og 

regioncup.  

 

Midtdalen/Jordalen (Geir) 

God sesongstart med Jordalsrennet, som samlet over 100 deltakere og fikk god omtale helt på 

forbundsnivå. Bra aktivitet i bakken gjennom vinteren, med 30-35 deltakere på karusellrenn. 

Avslutningsrennet ble dessverre avlyst. 

 

Gausdal/Kremmerlia  (Erik) 

Kort, men fin sesong der det meste har blitt gjennomført som planlagt, med to aktivitetsdager, KM og 

hoppskole sammen med Søre Ål IL.  God aktivitet blant de yngre, litt færre i de eldste klassene, 

 

Øyer/Lillehammer/Team Oppland HK  (Kai) 

Det er en gjeng på 5 stykker som har deltatt på renn i vinter, har trent både i Kremmerlia og Jordalen, 

Mht. TOHK; Gudmund Storlien (kombinert) har kjørt treninger, teamet har ikke hatt en ren 

hopptrener denne vinteren. 

 

Toten  (May Kristin) 

Det har vært litt hopping i Raufoss, men det er få unger med. 

Lensbygda har kun hatt med en hopper under 12 år  

 

Dommere  (Kolbjørn) 

To nye kretsdommere i gang, har dømt to renn hver. 

Få kretsrenn, synd at høydepunktet ble avlyst. Grua arrangerte sitt første kretsrenn i vinter, med 

dommere. 

 

 

Premiering Krets- og Regioncup, samt utdeling av plaketter og fat 

Vi satser på å kunne invitere utøverne til dette til høsten, ifbm. kick off eller høstmøte. 

May Kristin har en dialog med HSK vedr. cupene og premier. 

 

 

 

 



OSK VÅRMØTE 2020 

Det er enighet om å gjennomføre Vårmøtet digitalt, som også Alpint og Langrenn gjør.  

Dato for vårmøte finnes så snart vi vet om det planlegges vårmøter for hopp og kombinert sentralt – 

digitalt, May Kristin sjekker. 

 

 

 

STATUS MEDLEMSTALL 2019 

Vi gikk kort gjennom de tallene som er innrapportert av klubbene pr.12. mai. 

I følge Erik kan det se ut som om det mangler noe i klubber som har hatt deltakere på renn i løpet av 

vinteren. Erik/Gausdal Skilag følger opp disse. 
 

Det kan også se ut som om det mangler noen dommere, Kolbjørn følger opp. 
 

For å kunne telles med som aktivt medlem, må man ha betalt medlemskontingent. 
 

Absolutt siste frist for å gjøre endringer via klubb i Klubbadmin er 31. mai. Ellie kan bistå hvis klubben 

ønsker hjelp med å legge inn. 

 

 

 

KICK OFF HØSTEN 2020 
Det er et ønske om å arrangere en kickoff/samling til høsten. Det ideelle er å være et sted der man kan 

kombinere barmarkstrening og hopping på plast. Flere alternativer ble foreslått: 

 

• Midtstua: Lang reisevei for de i nordre del av kretsen, kan miste en del deltakere av den 

grunn? Legges på is inntil videre. 
 

• Lierberget, evt. sammen med Hedmark? 

• Knyken: Sør-Fron IL har allerede reservert plass til høsten, kan alle klubber i Oppland evt. 

inviteres med her, som gjort et par ganger før? 

 

Geir sjekker med Sør-Fron IL, dersom de er positive og det er booket nok plass, er dette førstevalg for 

kick off. Hvis ikke, følger May Kristin opp mht. Lierberget og en felles samling med HSK. 

 

NSF Hopp har på en digital ungdomssamling ytret at ettersom storsamlingen avlyses, kan det være 

aktuelt for dem å bidra på regionale opplegg. Kretsene må ta ansvar for planleggingen, men NSF kan 

bidra på selve samlingen. Ellie følger opp dette med Tore Øvregård. 

 

 

STATUS REGNSKAP pr. 30.04.20 
Ellie gikk gjennom regnskapet, ingen store avvik. 

Kai følger opp mht. Vingrom og betaling TOHK. 
 

Det gjenstår fortsatt kr, 50.000 i ubrukte midler til bredde/rekruttering/samlinger, som kan brukes til 

kick off/samlinger til høsten. Kretsstyret er tydelige på at det er svært ønskelig at grenene skaper nok 

aktivitet til å ‘bruke opp’ tildelte grentilskudd, da kretsen har solid økonomi og har av den grunn ingen 

grunn til å bygge opp EK ytterligere. 
 

 

 

 

 

 



FORESPØRSEL FRA HSK OM SPLEIS PÅ UTSTYR 
Det har kommet forespørsel fra HSK om OSK ønsker å være med på å spleise på innkjøp av startklokke 

og datapakke KJump og videomåling.  

 

Vi er positive, men ønsker litt mer utfyllende info fra HSK, bl.a. budsjett, hva som inngår og tenkt 

bruk. May Kristin kontakter HSK, avgjørelse om evt. bidra fra OSK tas på grunnlag av dette. 

 

 

 

STATUS HANDLINGSPLAN 2019-21 
 

• Arrangementsmal:  

Erik starter jobben med utgangspunkt i det som brukes i Gausdal, 

begynner med å lodde stemningen på hva som trenges og hva som ønskes 

 

• Foreldreengasjement/vester: 

Det er et ønske om sette opp en ‘mal’ for hvordan man kan jobbe med dette, basert på gode 

erfaringer, som kveldsmat, kaffe og bruk av vester. 
 

Det er gode erfaringer med vester som kan brukes i anleggene, med påtrykk ‘Jeg hjelper deg’ 

Det kommer noen vester med Telenorkarusellen, men det er behov for flere. Dette kan 

bestilles opp av krets og og deles ut til alle klubber. 

Erik sender et bilde av den vesten som brukes i Gausdal til Ellie, som følger opp og bestiller. 

 

 

 

 

EVENTUELT 
Den mobile hoppbakken, som den siste tiden har stått parkert på NTG sin parkering ved Idrettens 

Hus, må flyttes pga. bygging av carporter. Dette er nå gjort, den står parkert på baksiden av Håkons 

Hall, på p-plassen til Idrettens Hus. 

 

 

 

 

 

Lillehammer, 13.05.2020 

Referent Ellie Lein 

 

 

 

 


