
Referat fra vårmøtet hopp og kombinert Oslo Skikrets 

 

Tilstede: 

Christian Steen Eriksen, Marius Huse, Stein Hoel, Snorre Sagen, Ann-Kristin Sætre, Leif Lippestad, 

Arne Tiller, Mette Sannes 

Klubber: 

Bækkelaget, Kollenhopp, Heming, Ready, Koll, Østre Aker. 

 

Møteleder: Ann-Kristin Sætre 

 

1. Beredskapsplanen: Informasjon om Beredskapsplanen til Oslo skikrets og krav om vandelsattest. 

Det er viktig at alle som reiser som ledere fra Oslo Skikrets er kjent med beredskapsplanen. Det er 

også viktig at klubbene sørger for at ledere og trenere for unge utøvere får vandelsattest fra politiet 

og at denne fornyes i henhold til reglene. 

2. Dommerutvalget: Ingen fra utvalget var tilstede, men utvalget ber klubbene oppfordre foreldre til 

å ta dommerutdanning. 

3.Samarbeidsprosjektet Oslo/Akershus/Østfold Skikrets. Snorre refererte fra utvalgets arbeid det 

første året. Det ble endringer i ledelses strukturen høsten 2014 i og med at utvalgene skulle gå ut fra 

kretsene. Leder i utvalget ble Georg Korody, Akershus skikrets . Hovedarbeidet dette første året har 

vært å få på plass en regionscup. Cupen ble planlagt med 4 renn, men det siste rennet måtte 

dessverre avlyses pga snømangel. 

Den nye regionscup løsning har stort sett blitt godt mottatt, men Hoppkomiteen sentralt i 

Skiforbundet må bli klarere når det gjelder retningslinjer for deltakelse i renn utenfor egen region. 

Det bør også være mulighet for å invitere «ringkretser» 

Arbeidet for neste sesong er allerede godt i gang og foreløpig planer er: 

8.juni terminlistemøte, planlegge regionscup, KM og evt andre renn. 

Samling i slutten av august med mulig arrangørkurs. 

Mulig septembercup 

4. Terminliste: Det er avtalt terminlistemøte 8. juni i OAØ samarbeidet. 

5. Antidoping: Det ble diskutert rundt når arbeide med antidoping bør starte, hvilke aldersgrupper. 

Det bøt lages en utdanningspakke som er tilrettelagt for de forskjellige aldersklassene, dette bør 

lages sentralt i Skiforbundet eller på kretsnivå. Viktig med god opplæring av instruktører. 

6. YOG- det er nå satt ammen et utvalg som planlegger hva som skal skje i Oslo 6. februar 2016 

7. Bestemannspremie for sesongen 2014-2015 

Kombinert: Victor Steen Eriksen 

Hopp: Sofie Guldbrandsen 



8. Årsrapport: Årsrapportene ble godkjent med noen endringer. 

Økonomi: Det er relativ god økonomi i komiteene, rundt 100.000 før fjorårets overskudd i kretsen er 

fordelt. 

Det ble diskutert på møte at klubbene setter stor pris på overføring fra kretsens komiteer til arbeid 

rundt rekruttering. Siden rekrutteringen nå stort sett foregår i 2 miljøer ble det vedtatt å støtte 

miljøene med 25.000 til rekrutteringstiltak. Videre støtter vi samarbeidsprosjektet OAØ med 20.000 

9. Valg: 

Hoppkomite: 

Leder:   Ann-Kristin Sætre Heming 

Styremedlem:  Snorre Sagen  Koll 

    ”  Leif Lippestad  Bækkelaget 

    ”  Marius Huse  Kollenhopp 

Anlegg:  Stein Hoel  Østre Aker 

 

Kombinertkomite: 

Leder:  Mette Sannes  Kollenhopp 

Styremedlem: Christian Steen Eriksen Bækkelaget 

     ”  Arne Tiller  Østre Aker 

Anlegg:  Stein Hoel  Østre Aker 

 

 

 

 

Referent: Mette Sannes 

 


