
Referat Høstmøte Hopp/Kombinert  

Dato 11Okt 2017 

 

Tilstede: John Even Westby ,Oslo Ski Dommarlaug, Steinar MidtskogenTry/Kollenhopprekrutt, Bjørn 

Moen , Akershus skikrets, Marius Huse, Kollenhopp, Carlo Brömel , Kollenhopp, Anniken Mork 

Kollenhopprekrutt/Ready Kristian Eriksen Bækkelaget/Kollenhopp, Snorre sagen , Koll, Gudbrand 

Bakke , Oslo skikrets, Ståle Villumstad, Skiforbundet Hopp, Mette Sannes, Oslo Skikrets/Kollenhopp, 

Ann-Kristin Sætre, Oslo Skikrets/Heming il 

 

Sakliste 1,  

Terminlister vinter 2017/18  

Snorre sagen, Anniken Mork og Steinar Midtskogen tar ansvaret for oppsett av Telenor karusell renn 

Leveres klar liste i begynnelsen av  Nov Kristian Eriksen kontakter Bjørndal Il for å se om de kan få 

arrangert Telenor karusell renn i løpet av Vinteren. 

 

Region Renn/Krets renn – Snorre sagen sjekker med Østre Aker når det er mulig å få arrangert renn i 

Linderudkollen i Vinter, KM legges i rennet til Østre Aker. Eirik Jørgensen og Bjørn Moen i Akershus 

og Ann-Kristin i Oslo skikrets – samordner renn i kretsene. Norges Cup renn – Hopp og Kombinert, 

Skiforbundet har satt opp og avklart terminlisten for Vinteren. John Even Westby setter opp Dommere 

og Td så fort han får oppsett for Regions renn og Krets renn 

 

Jente samling for Oslo, Akershus og Østfold arrangeres i Des. Anniken og Ann Kristin finner en dato 

og sender ut invitasjon 

 

Sakliste 2, 

Oppsummering av anlegg: Linderudkollen, Østre Aker har gjort ferdig dugnads arbeid i ovarennet i 70 

meteren og alt er klart for at nye Riegel spor legges. Planen er de ankommer i November2017 

Møte med kommunen i våres ble det bestemt at den gamle 50 meter i Linderudkollen skal omgjøres til 

2 småbakker. Venter svar fra Plan og bygg slik man kan få satt i gang graving. Arbeidet må skje i 

2017 for å få de bevilgningene som er lovet. 

 

Sakliste  3, 

Ståle Villumstad ny utnevnt arrangement sjef for Hopp Skiforbundet  informerte om Norges Cup og 

hvordan man finner informasjon på Skiforbundet sine web side, nyttig og viktig info. 

 

 

 

 



Sakliste 4, 

Kollenhopp har flere NM arr. I sesongen, det er ønske at arrangementene skal synlig gjøres mer. Ann-

Kristin sjekker opp kostnad og prøver å skaffe Bannere som sette opp. 

NM Hopp i Midtstuen 28-29okt 

NM Kombinert hopp 16 nov Midtstuen 

NM storbakke Holmenkollen 21 jan  

 

Sakliste  5, 

John Even Westby informerte at Oslo Ski Dommerlaug vil bli administrert under  Akershus sitt Ski 

Dommerlaug. Oslo, Akershus og Østfold  sine Dommere og TD  har et godt samarbeid. En stor 

bekymring er at man har altfor få Dommere i Kretsen og rekruttering av Dommere er vanskelig. Dette 

må det jobbes med for å få flere som er villig å ta Dommer utdanning. 


