
 

 

 

 
  

 
 

REGIONSSAMARBEIDET FOR HOPP OG KOMBINERT 
I 

OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD SKIKRETSER 
 

ÅRSBERETNING 2014-2015 
 
 
 

Styringsgruppen 
 

Leder    Georg Kórody IL Jardar, AK 
 Fritz Jacob Fredriksen Fossum IF, AK 
  Trond Smaadahl Mysen IF, ØF 
  Bård Løken Askim IF, ØF 
 Snorre Sagen IL Koll, OS 
 Arne Tiller Østre Aker Skiklubb, OS  
 

1 Styringsgruppens arbeid 

Det har i perioden vært avholdt 8 styringsgruppemøter i tillegg en utstrakt korrespondanse 
via email og telefon.  
 
Regionssamarbeidet ble ved oppstarten ledet av Kollenhopp v/Ken Roar Elverum. På 
regionsmøte i Idrettens hus i Oslo 11. november ble det imidlertid informert fra NSFs 
Hoppkomite at ansvaret for samarbeidet skulle legges inn under de involverte skikretsene. 
Da dette ble klart på styringskomitemøtet 19. november valgte derfor styringsgruppens 
daværende leder, Ken Roar Elverum, å trekke seg med umiddelbar virkning. Styringsgruppen 
konstituerte seg da med den nåværende sammensetningen. 
 
Styringsgruppens hovedfokus har vært å gjennomføre felles treningssamlinger i Midtstulia 
og å gjennomføre en Regionscup (Østlandscupen) for aldersgruppen 13-16 år i tillegg til å 
arrangere felles kretsmesterskap for de tre involverte kretsene. 
 
Hovedfokuset etter lederskiftet har vært å gjennomføre Østlandscupen, samt å videreføre 
arbeidet med strategi/rammeverk for regionsamarbeidet brutt ned i mindre delmål. 
 



 

 

 

 
  

2 Østlandscupen 

Østlandscupen skulle gjennomføres etter ferdighetsprinsippet for aldersklassene 13-16 år. 
Følgende klasser var definert: 
 
Hopp: 

• RC-A i K60 lav fart 
• RC-B i K60 høy fart 
• RC-C i K40 

Kombinert: 
• RC-1 i K60 lang løype  
• RC-2 i K60 kort løype 
• RC-3 i K40 kort løype  

Cupen skulle være åpen for utøvere utenfor regionen.  
 
Det ble terminfestet 4 renn i Østlandscupen: 

1. 4. Januar: Furukollen i Trøgstad 
2. 25. Januar: Midtstulia i Oslo 
3. 14. Februar: Linderudkollen i Oslo 
4. 22. Februar: Lundbybakken i Hurdal 

 
På grunn av snøforholdene ble det første rennet flyttet til Gausdal og gjennomført der. Det 
siste rennet ble avlyst pga. mildvær. Cupen ble derfor gjennomført med 3 renn med 
premieutdeling umiddelbart etter rennet i Linderudkollen. For å telle i Cupen måtte man ha 
deltatt i minst 2 av de 3 rennene. Alle som hadde deltatt i 2 renn ble premiert. 
 
I Hopp var deltagelsen som følger: 

• RC-A Gutter: Totalt 25 deltagere hvorav 11 ble premiert 
• RC-A Jenter: Totalt 6 deltager hvorav 1 ble premiert 
• RC-B Gutter: Totalt 38 deltagere hvorav 20 ble premiert 
• RC-B Jenter: Ingen deltagere 
• RC-C Gutter: Totalt 16 deltagere hvorav 3 ble premiert 
• RC-C Jenter: Totalt 1 deltagere hvorav 1 ble premiert 

   
I Kombinert var deltagelsen som følger: 

• RC-1 Gutter: Totalt 12 deltagere hvorav 4 ble premiert 
• RC-1 Jenter: Totalt 4 deltager hvorav 1 ble premiert 
• RC-2 Gutter: Totalt 19 deltagere hvorav 5 ble premiert 
• RC-2 Jenter: Ingen deltagere 
• RC-3 Gutter: Totalt 6 deltagere hvorav 2 ble premiert 
• RC-3 Jenter: Totalt 1 deltagere som ikke ble premiert 

 



 

 

 

 
  

Styringsgruppen arbeidet aktivt for å skaffe en sponsor til Cupen. Dette lyktes oss dessverre 
ikke, men Askim Frukt & Bærpresseri stilte med ekstrapremier til klassevinnerne. Det ble 
også arbeidet en del med å få arrangørene til å terminfeste rennene, noe som ble gjort i 
seneste laget ettersom kommunikasjonen med arrangørene før 19. november var noe 
fraværende.  
Ettersom arbeidet med Cupen ikke kom i gang før 19. november mener styringsgruppen at 
Cupen fungerte relativt bra. Men til neste sesong er det viktig å komme i gang vesentlig 
tidligere med planleggingen. I tillegg bør man vurdere om de anleggene som har kunstsnø 
bør arrangere i begynnelsen og på slutten av vinteren, da dette vil gi en større sikkerhet for 
gjennomføring. 
   

3 Kretsmesterskap 

Årets kretsmesterskap i hopp og kombinert for regionen ble arrangert i Midtstuen og i 
Linderudkollen. 
 

• 14. Januar: KM Hopp og Kombinert Jr. og Sr. 
• 15. Februar: KM Hopp og Kombinert 13, 14, 15 og 16 år og Veteran 

 
Rennene ble gjennomført som planlagt under flotte forhold. Det ble dessverre ikke utropt en 
regionmester, noe vi håper å få til neste sesong. 
 

4 Regionsamlinger 

Det er arrangert 3 treningssamlinger i perioden: 
 

1. 28. mai i Midtstulia 
2. 9. og 11. september i Midtstulia 
3. 13. 14. og 15. februar i Midtstulia  

 
I tillegg til de 3 samlingen ble det lagt opp til at Østlandscupen skulle gå på søndager med 
trening i bakkene på den forutgående lørdagen. 
 

5 Økonomi 

Da prosjektet ble etablert ble det utarbeidet et kostnadsoverslag for planlagte aktiviteter på 
hel kr. 420.000,-. Det lyktes prosjektet å skaffe kr. 70.000,- til veie. Disse midlene er stilt til 
Kollenhopps disposisjon til gjennomføring av prosjektet. Kollenhopp har levert et regnskap 
for påløpte kostnader på kr. 30.000,- frem til 1. desember 2014.  
 



 

 

 

 
  

For å få kontroll på økonomien og regnskapsføringen har derfor den ny-konstituerte 
styringsgruppen (etter 19. november) opprettet en konto underlagt Akershus Hopp og 
Kombinertkomite for samarbeidsprosjektet. 
 
Styringsgruppen er i dialog med Kollenhopp som har vedkjent at ovenstående er korrekt, 
men avventer endelig tall fra sin regnskapsfører før sluttoppgjør kan overføres. 
 
 
Styringsgruppen for Regionsamarbeidet for Hopp og Kombinert i Oslo, Akershus og Østfold 
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  Trond Smaadahl Snorre Sagen Arne Tiller 
 


