
REFERAT  

MØTE HOPP-/KOMBINERTKOMITEEN 

 

Tirsdag 8. september 2020 

Digitalt møte via Teams 
 

 

Til stede:  May Kristin Lønseth, Geir Korssletten, Kolbjørn Asphaug 

                       og Ellie Lein 

           

Forfall:    Kai Tangen Lunheim, Erik Øihaugen og Gorm Johansson  
 

 

 

 

RUNDEN RUNDT, status 

Midtdalen 

Har vært en litt stusselig sommer, uten plasthopping da utøverne fortsatt er litt for små for 

Lønnberget. Starter opp med aktivitet etter høstferien. 

Legger opp til karusellrenn på mandager, trening på torsdager og åpne bakker i helgene. 

Det er søkt om to kretsrenn, hhv. Nyttårsrennet i januar og Jordalsrennet mars. 

 

Gausdal 

Starter trening for de minste etter høstferien, har ambisjoner om å holde alle bakker åpne i vinter. 

Ønsker å arrangere både hoppskole og kretsrenn i vinter, samt Camp 1881 og Mini Raw Air. 

 

Gjøvik/Toten 

Det er ganske stille både i Lensbygda og Kolbu, noen få aktive hoppere igjen i Raufoss.  

Det har vært en del aktivitet i K60 plast i Lønnberget i sommer/høst, satser på å holde Maurtua åpen i 

vinter. 

 

Status dommere 

To kretsdommere er klare for å ta steget op og bli forbundsdommer, Kolbjørn har en dialog med Ståle 

Villumstad i NSF, som har lovet å sette opp kurs. 

Det er i tillegg en kandidat til kretsdommer. Vi trenger flere kretsdommere, si fra dersom noen vet om 

flere mulige kandidater. Satser på kretsdommerkurs på Lillehammer i løpet av oktober/november, 

samkjøring med Hedmark.  

 

 

STATUS ØKONOMI 

Ingen store endringer fra forrige gjennomgang. HKK har en stor pott som kan brukes til samling i 

løpet av høsten. 

 

Teamstøtte sesongen 2020-21 

I budsjettet ligger følgende: 

• Team Oppland, kr. 20.000 

• NTG, kr. 20.000 

• Lillehammerhopp (LH), kr. 10.000 

• Lillehammer Nordic Combined (LNC), kr. 10.000 

 

Det er enighet om å videreføre samarbeidet, med de budsjetterte beløpene. 

Ellie lager en ny avtale for 2020-21, basert på fjorårets avtale og følger opp NTG, LH og LNC. 

 



STATUS MEDLEMSTALL 2019 

Hopp har hatt en liten nedgang (fra 348 til 320), mens kombinert har gått opp (fra 114 til 187). 
 

Totalt sett ‘mistet’ skikretsen 796 medlemmer (fra 10.803 til 10.006) 

Den største nedgangen er i aldersgruppen 26+, det er en nedgang på ca. 200 i gruppen under 13 år, 

mens vi ser en økning med ca. 50 i gruppen 13-25 år. 

 

Skiforbundet hadde en samlet nedgang på 9.523 medlemmer (fra 147.796 til 138.273). 

 

 

 

HANDLINGSPLAN: ARRANGØRMAL 

Erik har hovedansvar for denne og er i gang, saken følges opp på neste møte. 
 

I tillegg vil det være naturlig at skikretsen utarbeider en veileder for gjennomføring av renn i tråd med 

smittevern- og koronaregler. 

 

 

 

TERMINLISTER 

Hedmark har ikke frist før 1. november, det vil derfor drøye litt med spikring av endelig terminliste. 
 

I Oppland har vi p.t. fått inn følgende søknader: 

• Søndag 10. januar Nyttårsrennet, Jordalen  

• Lørdag 16. januar Søre Ål-lekene, Engesvea 

• Søndag 21. mars Jordalsrennet, Jordalen 

 

I tillegg vil det komme rennsøknader fra Gausdal, og trolig også Grua UIL. 

Ellie sender en oversikt til Kolbjørn så snart den er klar, så kan han starte på dommerkabalen. 

 

 

 

SAMLING KNYKEN 25-27. SEPTEMBER 

Det er fortsatt usikkert om samlingen kan la seg gjennomføre i tråd med gjeldende smittevernregler. 

Det gjelder spesielt overnatting, sanitet og matservering. 

Ellie har dialog med Sør-Fron IL, endelig vurdering og avgjørelse vil bli tatt rett over kommende helg. 

 

Alternativt kan det være aktuelt å arrangere en dagstur til f.eks. Midtstua eller Vikersund. Geir sjekker 

muligheter.  

 

 

 

PREMIEUTDELING CUPER SESONGEN 2019-20 

MayK har dialog med HSK, vanskelig å få til en felles utdeling. 

Vi hadde tenkt Knyken, dersom den ryker, kan det være aktuelt å ta det på en evt. dagsamling. 

 

 

 

HVORDAN PÅVIRKES AKTIVITETEN AV CORONA? 

All aktivitet må tilrettelegges iht. gjeldende smittevernregler. 

Heldigvis driver vi med utendørsaktivitet, lettere å holde avstand, og de fleste arrangement vil fint 

kunne arrangeres innenfor grensen på 200.  
 

Både NIF og NSF har utarbeidet gode coronaveiledere. Det vil likevel være nyttig å utarbeide en enkel 

arrangementsveileder for klubbene. 



 

 

 

HØSTMØTER 

 

NSF 

Gjennomføres digitalt via Teams, 

• Hopp: Digitalt møte 16. oktober (??) 

               noen fra HKK bør delta her 

• Kombinert: Digitalt møte på Lillehammer fredag 11. september ifbm. KK-samlinga, 

                        Erik (og Linda) deltar, MayK prøver også å rekke det. 

 

Oppland Skikrets 

Lørdag 24. oktober, felles opplegg for alle grener. 

Parallelt med møtene arrangeres breddesamling på tvers av grener, 11-15 år. 

Grenmøter etter lunsj. 

 

Aktuelle tema: Handlingsplan, coronatiltak 

 

 

 

 

Neste møte: Ifbm. skikretsens høstmøte lørdag 24. oktober på Lillehammer 

 

 

Lillehammer, 09.09.2020 

Referent Ellie Lein 

 

 

 

 


