
REFERAT  

MØTE HOPP-/KOMBINERTKOMITEEN 

 

Onsdag 21. april 2021 

Digitalt møte via Teams 
 

 

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

                      Kai Tangen Lunheim, Erik Øihaugen og Ellie Lein 

           

Forfall:    Gorm Johansson 
 

 

 

OPPSUMMERING VINTEREN 2020-21 

 

Gjennomførte terminfestede renn: 
 

• Søre ÅL-lekene 27. februar 

• KM Kremmerlia 13. mars 

• Jordalsrennet 21. mars 

 

Og flere nasjonale renn: 
 

• NM kombinert Beitostølen 21-22. november 

• NC hopp/kombinert Lillehammer 3-5. desember 

• NC kombinert 12-13. desember 

• NC hopp 20-21. februar 

• NC/NM junior kombinert 5-7. mars 

 

Nyttårsrennet i Jordalen og hopprenn i Gruabakken ble avlyst pga. korona. 

Alle planlagte samlinger ble avlyst pga. korona. 

 

 

Status, runden rundt bordet 

 

• Midtdalen 

Det har vært en fin vinter med gode snøforhold. Et stort lokalt koronautbrudd rundt juletider 

medførte forbud mot aktivitet på tvers av kommuner og at Nyttårsrennet måtte avlyses. Men 

det har vært god aktivitet i bakkene i hele vinter.  
 

Fint at Jordalsrennet i mars lot seg gjennomføre, inkl. kombinert, i til dels heftige vindkast. 

 

• Gausdal 

Her har det også vært god aktivitet i vinter, de aller minste har blitt lite påvirket av korona, litt 

mindre aktivitet i de to største bakkene (litt NTG og TOHK) 
 

Hoppskole 13 mandager januar-mars, med 45 navn på lista, kun uteaktivitet, ingen 

ekstraservice med vafler o.l. Telenorkarusell skulle vært arrangert sammen med Søre Ål, men 

pga. korona har klubbene arrangert hver for seg fram til de to siste rennene, ca. 25 deltakere. 
 

Det har blitt arrangert to aktivitetsdager, den første kun internt i kommunen pga. korona, den 

andre også åpen for andre, det ble fine skidager. 
 

KM gjennomført som planlagt, fint arrangement, Gausdal har i tillegg vært med på å arrangere 

de nasjonale rennene på Lillehammer. 



 

• ØTI 

1 ½ utøver igjen i ØTI… har trent litt rundt omkring. 

 

• Team Oppland Hopp/kombinert 

Har vært en fast gjeng (fire utøvere) som har trent sammen i hoppbakken, med Anders 

Heimdahl fra Raufoss som trener. Kai har ønske om å organisere det litt annerledes neste 

sesong, har dialog med Tore og Gudmund i  NTG. Det er også ønske om å få til bedre 

samarbeid på tvers i kretsen, samt få med en ansvarlig person til. 

 

• Gjøvik/Toten 

Aktivitet i Slettumsbakken, den gamle bakken på Kolbu, i vinter, 5-6 barn som har trent.  

Et samarbeidsprosjekt mellom de lokale klubbene, med gamle ‘ildsjeler’ som bidrar,  

 

• Status dommere 

To nye kretsdommere som har fått prøvd seg i vinter, med hhv. 1 og 2 renn.  

Til neste sesong: Alle må bli bedre kommunikasjon, gjelder alle parter, både arrangør,  TD og 

dommere. 
 

Kolbjørn er i dialog med NSF om Forbundsdommerkurs til høsten. Det arrangeres mange 

nasjonale renn i kretsen, det er derfor viktig å ha mange lokale forbundsdommere. 

Dommerutvalget har ansvar for å sette opp dommere til lokale NC-renn i kombinert, det har 

vært noen travle runder… Oppland har fire kandidater som er aktuelle for kurs.  

 

 

 

 

MEDLEMSTALL 2020 

Samordnet rapportering for klubbene er åpen t.o.m. 30. april. 

Det er fint om dere kan følge opp egen klubb og sikre at innrapportering av aktive medlemmer blir 

mest mulig korrekt. 

 

Skikretsene har fram til 1. juni til å følge opp og sjekke evt. avvik. 

 

 

STATUS ØKONOMI 

 

Status økonomi pr. 31.03.2021 

Hopp/kombinert har ikke brukt penger i første kvartal. 

 

Budsjett 2021 

KLIKK HER for å se vedtatt budsjett 2021 for hopp/kombinert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/budsjett-2021-hopp-kombinert.pdf


STATUS HANDLINGSPLAN 

Hopp/kombinert har i perioden 2019-21 hatt følgende konkrete tiltak knyttet til HP; 
 

• Mål: Skikretsen skal legge til rette for sportslig samarbeid og utvikling i 

skiklubbene 

Tiltak: Arrangere samlinger 

Status: Pga. korona har det ikke vært mulig å arrangere samlinger denne sesongen. Vi satser 

på mer aktivitet neste sesong, se eget punkt lenger ned. 

 

• Mål: Skikretsen skal implementere nye arrangementkonsepter gjennom 

sonemøter, klubbesøk og arrangørseminar. 
 

Tiltak: Arrangere Mini Raw Air 2020 og Aktivitetsdager 2021 

Status: Dette har blitt gjennomført, om enn noe nedskalert i form pga. korona denne 

sesongen. 

 

• Mål: Skikretsen skal veilede arrangørene slik at klubbene er i stand til å 

gjennomføre arrangement med fokus på effektivitet og høy kvalitet. 
 

Tiltak: Hvordan engasjere flere foreldre? Oppretting av et arrangørkorps 

Status: NSF Kombinert jobber med å sette opp et arrangørkurs sentralt neste gang det er 

mulig å møtes fysisk på høstmøte/vårmøte.  

 

 

 

SESONGEN 2021-22 

 

Rennsøknader 

Følger samme prosedyre som tidligere år, med felles frist for alle grener, 1. september. 

Deretter samkjøres terminliste med Hedmark. 

 

Samlinger 
 

• Camp Lillehammer/NTG-samling  

…. er under planlegging, i overgangen mai/juni, 

fokus på basistrening og sosialt samvær. Ellie har hatt et møte med NTG-gutta, nytt møte 

avtalt når helg er spikret. 
 

Ellie bistår med logistikk, dvs. invitasjon, påmelding, overnatting m.m. 

Det er også aktuelt å bidra med økonomisk støtte, som subsidiering av deltakere fra Oppland 

 

• Sommersamling sammen med Hedmark Skikrets i Vikersund 2-6. august,  

skikretsen betaler mellomlegget for utøvere fra Oppland slik at utøver betaler det samme som 

Hedmarks utøvere. Ellie kontakter HSK. 
 

• Høstsamling i Knyken 

I regi av Sør-Fron IL, alle klubber i kretsen inviteres med. Geir sjekker om Knyken er 

reservert. 

 

• Avslutningssamling i Jordalen i mars 

Denne har vært planlagt, men har blitt avlyst pga. korona de siste to årene. Vi satser på at den 

lar seg gjennomføre i 2022! 



 

MØTER  

 

Skikretstinget 2021 

… arrangeres digitalt via Teams, onsdag 26. mai kl. 19.00. KLIKK HER for å lese mer. 

Her er det klubbene som koordinerer hvem som stiller som delegat/representant for klubben. 

Det er ikke obligatorisk for grenkomitemedlemmer å delta. 

 
Skitinget 2021 

… arrangeres digitalt lørdag 12. juni. 

Skikretsen kan stille med 6 delegater, kretsstyret oppnevner disse. 

 
 

Vårmøter 
 

NSF 

Gjennomføres digitalt via Teams, 

• Hopp: Digitalt møte torsdag 10. juni 

• Kombinert: Digitalt møte fredag 11. juni 

 

Oppland bør stille med deltakere på begge møtene. 

 

 

OSK Hopp/Kombinert 

Det inviteres til Vårmøte tirsdag 1. juni. Vi ser an om det blir fysisk eller digitalt (eller en kombinasjon 

av begge) når det nærmer seg, med de koronareglene som gjelder da. Ellie lager infosak. 

 

 

 

Hopp/kombinert-komiteen, status 
 

Leder i komiteen velges på skikretstinget,  

det er valgkomiteens oppgave å fremme forslag til leder. 

 

Tinget gir styret fullmakt til å oppnevne og godkjenne nestleder og medlemmer i komiteen. 

Det er ønskelig at alle de ulike miljøene i kretsen er representert i komiteen, og det er miljøene selv 

som finner egnede kandidater. 

 

Alle komitemedlemmer står på valg. Vi ber derfor alle vurdere hva de ønsker, ny komite skal legges 

fram på Vårmøtet 1. juni. 

 

 

 

Lillehammer, 22.04.21 

Referent Ellie Lein 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2021/4/skikretstinget-2021-oppland/

