
 
REFERAT  

MØTE I HOPP- OG 
KOMBINERTKOMITEEN 

 
 
Onsdag 12. september 2018 
Fakkelgården, Lillehammer 
 

 

Til stede:  
Gorm Johansson, Kolbjørn Asphaug, Geir Korssletten og Ellie Lein 
 
Forfall:    
Grethe Laeskogen, Anders Heimdahl og May Kristin Lønseth  
 

 
 
 

 
 

Kort oppsummering av Fagmøtene i Stavanger mai 2018 

Gorm og Anders deltok på Fagmøte Hopp, og Kjetil Dahlen deltok på Fagmøte Kombinert på 

vegne av Oppland Skikrets. 
 

Referater fra møtene er fortsatt ikke lagt ut på hjemmesidene, Ellie etterspør dem. 

Fagmøtene har stramt program, og det er satt av lite tid til de gode diskusjonene. 

HSK hadde sendt inne et forslag om endring av 2-timersregelen, men forslaget ble trukket. 

OSK/HKK ønsker å fremme dette på nytt på Høstmøtet i oktober. 

 

 

Status regnskap og revidert budsjett 

Ellie gikk kort gjennom regnskap pr. 31.07.2018, samt forslag til revidert budsjett.  

HKK ligger godt an jf. med budsjett.  
 

Pga. ubrukte midler til bl.a. utdanning og bredde/rekruttering, besluttet har HKK besluttet å 

omfordele noen av disse midlene til støtte til Lillehammerhopp (LH) og Lillehammer Nordic 

Combined (LNC). Både LH og LNC bidrar godt med trenerressurser inn mot bl.a. Team 

Oppland HK. Det gis støtte på 10.000 til LH og 10.000 til LNC. 

 

 
 

Medlemstall 2017 hopp/kombinert 

Både hopp og kombinert har hatt en økning av antall aktive medlemmer fra 2016 til 2017, 

hhv. hopp 439 (2016: 316) og kombinert 152 (2016: 108) Tallene viser at det er stor aktivitet 

både i Grua og Bagn, selv om de aldri deltar på kretsrenn. Miljøene på Toten, i Gausdal og 

Søre Ål er stabile, mens det blomstrer og øker i klubbene i Midt-Gudbrandsdalen. Det er også 

gledelig at det er hoppere på gang i Øyer-Tretten IF.  

 

 

 

 

 



SESONGEN 2018-19 

 

Terminliste hopp/kombinert 
 

Oversikten over rennsøknader ser ut som følger: 
 

• 29.12.18 Julerennet (hopp/kombinert), arr. Gausdal Skilag 

• 26.01.19 Søre Ål-lekene (hopp/kombinert), arr: Søre Ål IL 

• 10.03.19 Rekrutteringsrennet (hopp), arr: Gausdal Skilag 

 

Raufoss har meldt fra at de ikke har kapasitet til å arrangere kretsrenn denne vinteren. 

Bagn er seg helle ikke i stand til det, May Kristin skal sjekke med Nordre Land IL. 
 

Hoppmiljøet i Midtdalen har fullt opp med å bygge hoppbakke, i tillegg til at de skal 

arrangere Hovedlandsrenn. Det er imidlertid mulig at de arrangerer Lobakkrennet i løpet av 

vinteren, men de ønsker å avvente med å terminfeste noe. 

 

Det er svært beklagelig at ikke flere klubber ønsker/kan arrangere kretsrenn. Litt ekstra 

bekymringsfullt at det ikke vil bli arrangert renn på Toten i vinter.  

 

Planlagte tiltak fra OSK/HKK: 
 

• Gorm tar initiativ til et møte med klubbene på Toten – Raufoss IL Hopp, Lensbygda 

Sportsklubb, IL Kolbukameratene og Østre Toten Skilag. 

• Ha en liten idémyldring på Høstmøtet – hva er begrensningene for klubbene mht. 

arrangement og hva skal til for å møte disse? F.eks. et arrangørkurs? Eller en 

arrangørgjeng som reiser rundt og hjelper til? 

 

Samarbeid med HSK 

Terminlista skal samkjøres med Hedmark SK, Gorm tar kontakt med dem for å avtale møte 

for videre arbeid med terminlistene. 

 

Nasjonale renn 2019 
 

• 2-3. februar  Hopptreff Lierberget 

• 8-10. februar  Kombitreff Tolga 

• 22-24. februar Solan Gundersens Vinterleker 

• 1-3. mars  Hovedlandsrennet, Gålå 

 
Regioncup  

Det er et ønske om gjennomføre Regioncup for 13-16 år også kommende sesong. 

Det er ønskelig at man tar opp igjen ideen om å gjennomføre regioncuprennene over en helg, 

med samling lørdag og renn søndag. Gorm tar med seg dette i møte med HSK og samkjøring 

av terminlister. 

 
 

Breddesamlinger 

Samlingen i juni, i godt samarbeid med NTG, LH og LNC, ble en suksess, med snaue 30 

deltakere født i 2003, 2004 og 2005.  Det planlegges en ny samling i høst, litt usikkert om det 

blir på plast eller snø. 

 



Status Team Oppland Hopp/Kombinert (TOHK) 

Det jobbes bra i teamet, under ledelse av Torkel Haugen.  

Ny hopptrener for Lillehammer er endelig på plass, Sigmund Hagehaugen. 

Foreldremøte er gjennomført, og det jobbes nå med endelig budsjett, i tillegg til å få på plass 

utøvere i teamet.  
 

Informasjon om teamet legges fortløpende ut og kan følges på egen side på skikretsens 

hjemmeside, KLIKK HER. 

 

 

Status samarbeid NTG/LH/LNC/Olympiaparken 

Fra å være veldig vanskelig, oppleves det nå det er en god dialog og godt samarbeid. 

Kveldstreninger i Lysgårdsbakken tirsdager er nå i gang. Det vil også bli arrangert enkle 

‘heiskurs’, der foreldre kan lære å betjene heisen. Dermed kan de betjene heisen, med en 

tilgjengelig bakvakt, som igjen muliggjør mer hopping i bakken. 

 

 

Status kretsdommere 

Vi trenger fortsatt å fornye hoppdommerstaben. Det gjøres derfor et nytt forsøk med å 

arrangere kretsdommerkurs (3 timer) i samarbeid med HSK siste helga i oktober, i 

forbindelse med den store Idrettshelga Innlandet på Hamar. Kolbjørn utarbeider invitasjon 

som distribueres til alle klubber i Hedmark og Oppland. 

 

 

NSF Høstmøte 2018 Hopp/Kombinert 

…. arrangeres på Scandic Helsfyr Hotel i Oslo 19-20. oktober, se rammeprogram HER.  

Det er kun hopp som holder Høstmøte, kombinert legger ikke opp til høstmøte i år. 
 

Gorm deltar på Høstmøte Hopp, Kolbjørn deltar på møte i Norges Skidommerlaug. Det er 

også åpent for andre komitémedlemmer å delta, dersom noen ønsker det. Gi i så fall en 

tilbakemelding til Ellie. 

 

 

OSK Høstmøte 2018 Hopp/Kombinert 

.. arrangeres onsdag 24. oktober kl. 18.00 på Birkebeineren Hotel på Lillehammer. 

I tillegg til selve høstmøtet, legges det opp til følgende: 
 

o Utdeling av plaketter og fat til hopp-/kombinertutøvere, Ellie sender ut invitasjoner 

o Gode historier fra Grua IL (Gorm kontakter dem) og Midtdalen (Geir følger opp) 

o Robert Johansson – si noen ord om sin vei fram til OL-medaljene (Gorm følger opp) 

 

Møtet avsluttes med middag for alle som ønsker. 

Alle komitemedlemmer bes gjøre en innsats mot sin miljøer for å prøve å få med så mange 

som mulig på møtet – hopp- og kombinertmiljøet i Oppland trenger en liten ‘boost’! 

 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/8/team-oppland-hoppkombinert/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/hostmote2018/program2/

