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SPORTSLIG AKTIVITET 

BREDDE/UTVIKLING 
Vi har gjennomført Storsamlingen i Midtstulia for 6. gang og 14 gang totalt. Gledelig var det 
også at det var meget god deltagelse, med over 250 deltagere. Morsomt er det også at 
canadierne kom med hele sitt landslag, samt rekrutter som deltok på samlingen. Den 
sportslige ledelsen i Stams var representert med to personer gjennom hele samlingen. 
 
Det er gjennomført sommerhoppskoler i sommerferien både i Oslo og Trondheim, med god 
deltagelse. 
  
Det skal nevnes at det i Nord-Trøndelag legges ned et formidabelt arbeid på 
rekrutteringssiden. Det er Jan Skevik og Aasmund Sprauten som står i spissen for dette, og 
dette arbeidet har medført at de nå har over 120 rekrutter. De bygger bakker og trener 
utøverne. En god kombinasjon. 
  
Vi har sendt ut 50 par ski til nye klubber, og gledelig er det at det gjenbygges nye anlegg. 
Det er gjennomført møter med Folldal kommune, og med Hedmark skikrets rundt et lokalt 
rekrutteringsprosjekt kalt «Hele bygda sammen». 
  
Vi har nå laget et nytt rekrutteringsprosjekt kalt Raw Air Stars. Klubbene som har deltatt har 
fått tilsendt startnummer som utøverne skal bruke på hver trening. Startnumrene har samme 
design som brukes i Raw Air. Vi har sendt ut 900 startnumre, og tilbakemeldingene på dette 
har vært meget bra. Det er sendt ut videohilsener fra Robert Johansson og Maren Lundby. 
  
Vi har gått til innkjøp av 100 par ski, 100 par bindinger, 100 par sko og 200 hoppdresser. 
Skiene har vårt eget design (Raw Air stars). Målet med dette er at klubbene skal få kjøpe inn 
dette med tilbakebetaling over 5 år. Det blir ca. 1500 per sett per år. Vi har fortsatt mye å gå 
på når det gjelder rekruttering. Det som er meget gledelig i år, er at de klubbene som har 
vært med i Raw Air stars, melder om stor aktivitet. Mange av klubbene i prosjektet sier også 
at de ser en meget god utvikling i medlemstall. 
  
Det er også verdt å nevne Gullbotn IL. De har startet opp med hopp i klubben igjen, bygd 
opp et gammelt anlegg, og de har hatt opp til 100 deltagere fra flere idrettsgrener på 
trening. 
  
KINA-PROSJEKTET 
Fra august har vi hatt et prosjekt gående med kinesere som satser mot Beijing 2022-OL. 
Prosjektleder er Tore Øvregård. Sportslig ansvarlig er Kjetil Strandbråten, mens daglige 
trenere er Erik Renmælmo og Håvard Bredesen. Dette er et prosjekt som er meget 
spennende, og vi lærer enormt i denne prosessen. Hvordan lærer man bort skihopping uten 
å ha skierfaring? Gjennom bruk av et veldig enkelt språk og bruk av visuelle hjelpemidler har 
utøverne gjort enorm framgang. Det er hoppet mest i Gausdal og i Jordalen hoppanlegg. 
 
Vi startet med 22 utøvere. Herfra gjorde vi en seleksjon i november ned til 10 utøvere. 
Utøverne viser utvikling i tråd med våre forventninger og forhåpninger. 
 



TOPPIDRETT 
Norge er eneste nasjon som har tatt medalje i alle mesterskap siden 2003, dette betyr 17 
sammenhengende år med medaljer.  
 
KVINNER: 
Utøvere med WC poeng: 
 

 Maren Lundby 
 Anna Odine Strøm 
 Silje Opseth 
 Ingebjørg Saglien Bråten 

 
Målsetting: 
 
VM-gull individuell konkurranse Seefeld  
 
Resultater: 
 

 VM-gull individuell konkurranse Seefeld (Maren Lundby) 
 VM-bronse laghopp jenter (Strøm-Bråten-Opseth-Lundby) 
 VM-bronse mix team (Strøm – Johansson-Lundby-Stjernen  
 12 WC-seirer (Maren Lundby) 
 Vinner WC-sammenlagt (Maren Lundby) 
 Vinner av Raw Air (Maren Lundby) 
 

Oppsummering: 
 
Sesongen 2019/20 ble gjennomført på en strålende måte. Vi er veldig fornøyde med å nå 
hovedmålsettingen som var VM-gull i Seefeld. Maren Lundby har hatt en strålende sesong 
med sammenlagtseier i WC to år på rad. Det er bare en hopper som har klart å vinne tre år 
på rad gjennom historien, Adam Malysz, og det sier litt om prestasjonen hennes. Foruten 
VM-gull og 12 seirer i WC, ble hun også første vinner av RAW AIR for jenter, en turnering 
alle nasjonene lovpriste og som ble en stor suksess. 
 
Anna Odine Strøm fikk sine første pallplasser dette året med 2.- og 3.-plass, og ble tilslutt 
nummer sju sammenlagt i WC. Silje Opseth hadde flere topp 10-plasseringer denne 
sesongen og havner på 15.-plass sammenlagt. Ingebjørg Saglien Bråten imponerte stort i VM 
og i enkeltkonkurranser i WC, hun er en jente for fremtiden. 
 
Jermund Lunder og Alexander Henningsen utgjør en viktig duo i daglig treningsarbeid på 
Lillehammer og på landslaget i WC. Stor kunnskap om idretten og utrettelig arbeid over tid 
gir jentene de beste forutsetninger for å kunne lykkes. 
 
Vi er et lite lag som trenger gode støttespillere. Vi har hatt god støtte fra Olympiatoppen og 
deres fagfolk, som jobber for å bedre forutsetningene for våre utøvere og trenere. Vi har 
også i år hatt et tett samarbeid med herrelaget, dette er utvilsomt noe som hever nivået 
både på utøvere og trenere i jentelaget.  
 
Clas Brede Bråthen og Bertil Pålsrud (FIS) er banebrytende i måten å jobbe på for å både få 
flere hopprenn og flere hopprenn i storbakker, samt flere konkurranser i VM og OL. Vi er 
veldig imponert over jobben som gjøres fra norsk side om å løfte jentehoppsporten 
internasjonalt. Det er viktig for oss å gå foran som nasjon også fremover. 



 
Vi har gjennomført evaluering med jentelaget og NSF hopp i april. Her fikk vi diskutert 2018-
19 og grovskissert sesongen 2019-20. Vi har spennende utfordringer i møte, og vi vil møte 
de med en samlet kraft. 
 
 
MENN: 
 
Utøvere med World Cup-poeng: 
 

 Robert Johansson 
 Johann Forfang 
 Halvor Egner Granerud 
 Andreas Stjernen 
 Daniel-André Tande 
 Anders Fannemel 
 Robin Pedersen 
 Marius Lindvik 
 Thomas Aasen Markeng 

 
Målsetting: 
 
Vinne Hoppuka eller RAW AIR-sammenlagt, vinne nasjonscupen 
 
Resultater: 

 VM-bronse mix team (Strøm-Johansson-Lundby-Stjernen) 
 To enkeltseirer i World Cup (Forfang og Johansson) 
 Én lagseier i Holmenkollen (Forfang-Pedersen-Lindvik-Johansson) 
 Robert Johansson sammenlagttreer i RAW AIR 
 Robert Johansson med bakkerekord i Holmenkollen (144 meter) 
 Andreas Stjernen med to pallplasser i WC (3 i Innsbruck, 2 i Granåsen) 
 Johansson med fem pallplasser (1-2-2) 
 Forfang nummer to dagen etter seier i Nizhny Tagil 

 
Oppsummering: 
 
Vi kan selvfølgelig ikke være fornøyd med resultatene slik de ble når vi før sesongstart hadde 
satt oss mål om å vinne RAW AIR og hoppuka samt være beste nasjon. Vi hadde i 
utgangspunktet laget en god plan og fikk gjennomført alle tiltakene som ønsket gjennom 
sommeren 2018, men klarte ikke å levere i henhold til forventningene. Årsaken til det er 
mangfoldig. Laget ble plaget av sykdom og skader i ressursperioden, og i tillegg hadde vi to 
fall med skade (Stjernen/Tande) i sesongen. Til tross av alle utfordringer vi møtte på veien 
så har noen av utøvere levert en god eller faktisk sin personlig beste sesong i år. 
 
Robert Johansson har vært relativt konstant og har vunnet WC-renn i vinter og var på pallen 
flere ganger. Han var ikke stabil nok i RAW AIR, men endte på 3.-plass sammenlagt og som 
nummer seks i WC sammenlagt, dermed gjør han sin beste sesong noensinne. Johann 
Forfang tok tidlig en WC-seier i Russland og fulgte opp med annenplass dagen etter. Han ble 
nummer åtte sammenlagt i WC, omtrent på samme nivå som sesongen før.  
 
Halvor Granerud har forbedret seg i løpet av de siste årene og har blitt en konstant topp 10-
hopper. Han endte på en 15.-plass sammenlagt, hans beste plassering enn så lenge og 



snuste på pallplass i enkeltrenn. Andreas Stjernen var i ferd med å kjempe om en 
pallplassering i hoppuka sammenlagt frem til det siste rennet, tok andreplassen på 
hjemmebane i Trondheim og avsluttet sin karriere før sesongen var over. Etter et stygt fall i 
Lahti valgte han å ikke delta i skiflygningsrennene i Vikersund og Planica. 
 
Det vi manglet denne sesongen var en sterk hopper som kjempet om pallplasseringer 
gjennom hele sesongen. De siste to årene så var det Daniel Tande som klarte det, men han 
ble plaget av sykdom og skade i sesongen. 
Kenneth Gangnes hadde planer om å starte sitt comeback etter korsbåndskade på starten av 
sommeren, men valgte å avslutte sin karriere før jul. Vi er glad for at han velger å fortsette 
utstyrsutvikling og service, og Kenneth blir dermed en viktig ressurs for oss framover. Vi har 
også hatt med unge løpere på tur som har bidratt både med greie resultater og med 
inspirerende energi, noe som trengs når det stagnerer. 
 
Jeg vil bare si at selv om denne sesongen ikke har gått som ønsket, så er det ingen tvil om 
at laget og trenerteamet er like nysgjerrig, motivert og villig til å ta ut alt for å bli bedre 
neste gang. Gjennom hele vinteren har alle jobbet til personlig limit for å få løperne høyere 
opp på lista. Det beste eksemplet for min del var under VM i Seefeld som så ut til å ende 
uten medalje. Men med konstruktivt arbeid hele veien ut, både teknisk og utstyrsmessig så 
ble det faktisk en medalje i samspill med jentene i siste rennet. Dette viser at ingen ga opp 
og at lagmoralen var bra hele veien ut. Allerede mens sesongen gikk ble det diskutert hva vi 
skal forbedre til neste år for å slå tilbake. 
 
Jeg vil takke alle som har bidratt til at en tung sesong ble like gøy med tanke på å være på 
tur og gi alt med en gjeng som gir alt 24h om døgn: Magnus, Andreas, Adrian, Tom, 
Thomas, Clas, Steinar, Bjørn, og alle i teamet hjemmet som sørger for god kvalitet i det 
daglige. 
 
 
COC: 

Marius Lindvik og Robin Pedersen preget begge kontinentalcupen i vinter. Lindvik vant ikke 
mindre enn seks renn. Robin Pedersen vant to renn, og begge hopperne sikret Norge 
kvoteplasser i World Cup. Pedersen fikk for eksempel sjansen i den tysk-østerrikske 
hoppuka. Til tross for at begge ofte hoppet WC og ikke COC, havnet de som nummer tre og 
fire i COC-sammendraget. Thomas Aasen Markeng vant ett COC-renn, mens både Andreas 
Granerud Buskum og Fredrik Villumstad begge var på pallen ved flere anledninger. Det gror 
godt bak verdenscuplaget. Et tett samarbeid mellom landslaget og toppidrettssatsingen gir 
også verdifull utveksling av kunnskap – i tillegg til at veien opp til World Cup-muligheter er 
kort. Det jobbes for å styrke trenerstaben i Oslo foran 2019/20-sesongen. 

 
JUNIOR-VM: 

Thomas Aasen Markeng sørget for norsk VM-gull under juniorverdensmesterskapet på ski i 
finske Lahti. Det var sjette gang Norge tok individuelt gull i junior-VM hopp. Markeng hoppet 
seg senere inn på World Cup-laget og tok NM-gull i Midtstuen. Silje Opseth snuste på pallen i 
kvinneklassen, hvor hun ble nummer fire – 3,4 poeng unna pallplass. Det norske herrelaget 
tok VM-sølv, 2,9 poeng bak gullaget fra Tyskland. For Norge hoppet Fredrik Villumstad, 
Anders Ladehaug, Sander Vossan Eriksen og Markeng. Kvinnelaget ble nummer ni, men det 
må tas høyde for at Norge stilte med to meget unge utøvere i tillegg til Opseth og Ingebjørg 
Bråten som kom rett fra WC-renn i Japan. Mikslaget (Bråten-Villumstad-Opseth-Markeng) tok 
sølv bak Russland. 



ANLEGG 

Nye bakker og utbedringer siste året: 
 

 Fantastisk nytt hoppanlegg åpnet i Jordalen med 4 bakker K10, K25, K45 og K70.  
 Ny K65 med både frysespor og plast i Vikersund. 
 Nytt frysespor lagt i Bavallen K95 på Voss.  
 Linderudkollen og Gjerpenkollen har lagt nye kombinerte porselens- og is-spor 

basert på naturlig kulde. 
 Nye avsatser bygget i Tveitanbakken, Granåsen og Lysgårdsbakken for 

resertifisering. 
 Ny profil i skiflygingsbakken i Vikersund og nytt sertifikat. 

 
Andre bakker trenger vedlikehold og utvikling for fortsatt å kunne brukes på en effektiv og 
forsvarlig måte. 
 
Det er utarbeidet en oversikt over alle aktive hoppbakker i Norge, og laget et elektronisk kart 
over hvor de 89 hoppanleggene er: 
 

260 Rekrutteringsbakker (K3-K46) 
34 Liten bakke (K50-K74) 
12 Normalbakker (K82-K99) 

5 Storbakker 
(K105-
K124) 

1 Skiflygingsbakke (K200) 
312 Hoppbakker fordelt i  89 anlegg 

 
NSF hopp støtter forprosjektene som er i gang for å planlegge nye hoppanlegg i Mo i Rana, 
Tromsø og Vegårshei. 

ARRANGEMENT 

NSF Hopp sørget for at kvinner var med i den tredje versjonen av hoppturneringen RAW 
AIR. Vi har også vært i bresjen for at det nå generelt er hopping i storbakke for kvinner, og 
ingen andre nasjoner arrangerer flere renn for kvinner enn Norge (6 WC-L og 1 COC-L). NSF 
Hopp koordinerer også arrangement av 10 COC- og to FC-renn i Norge. 
 
Åtte NM, inkl. storbakke med Kongepokal og TV dekning som det største, er gjennomført. 
 
Konica Minolta Norgescup ble gjennomført med 11 renn på sommer og 16 på vinter; samme 
antall som forrige sesong. For første gang var hopp delvis en del av Toppidrettsveka i 
Trøndelag. Dessverre var været vanskelig på slutten av sesongen, spesielt i Midt-Norge. Noe 
som gjorde at det ble en del flyttinger av renn, og dessverre seks avlysninger. 
 
138 (153) menn og 24 (23) kvinner, samt 14 (23) Veteraner og en del gjester fra utlandet 
deltok på renn i Norgescupen. 
 

  Menn Kvinner Sum 

Senior 49 (56) 3 (3) 52 (59) 

Junior 79 (87) 14 (15) 93 (102) 

Yngre 10 (10) 7 (5) 17 (15) 



Veteraner 14 (23) 0 (0) 14 (23) 

Svenske 3 (5) 2 (4) 5 (9) 

Totalt 155 (181) 26 (27) 181 (208) 
 
 

 
Utviklingen i løste lisenser og antall deltagere i NorgesCup. 
 
Gjennom perioden er det også delt kompetanse gjennom seminarer og kurs, og det er 
utdannet nye dommere og funksjonærer som er flinke til å bidra på nasjonale renn. Det vil 
vær behov for flere nye funksjonærer også i tiden som kommer, og det trengs forbedring i 
prosess og system for oppsett av renn og oppdrag. 
 
NSF Hopp har bistått kombinert med oppsett av dommere og funksjonærer på renn, 
utstyrskontroll og videomåling. 
 
I tillegg til Solan Gundersen Vinterleker (12-14 år) og Hovedlandsrenn (15-16 år), har 
vi også fått nytt liv i Hopptreff (13-16 år) for de unge med både individuelt renn (45 gutter 
og 11 jenter) og lagkonkurranse (6 kretslag (9 i 2018), 4 Mix-lag (1) og 2 jentelag (0)). 

 

 
Utviklingen på antall deltagere i Solan Gundersen Vinterleker og Hovedlandsrennet. 



 
Man kan se av aktiviteten at det er et nokså normalt frafall, og at det trengs flere som 
starter med skihopping i ung alder for å opprettholde aktivitetsnivået på renn senere i 
prosessen. Viktig at klubber og kretser tar tak i denne rekrutteringen, og at Skiforbundet 
sentralt legger til rette for og støtter opp om dette. 
 
I samarbeid med K-Jump er det utviklet nytt resultatprogram for hopp med egen live ticker 
og egen funksjonalitet for utregning av cup-poeng og ranking. Programmet er enkelt i bruk 
og egner seg for klubbrenn så vel som NC og NM. 

KOMPETANSEUTVIKLING 

Alle ansatte i NSF hopp har en individuell utviklingsplan i henhold til stillingsbeskrivelse. 
Disse utviklingsplanene skal oppdateres vår 2019. Det er lagt til rette for 
kompetanseutvikling gjennom avtale med Høyskolen i Sør-Øst Norge, og alle våre ansatte 
har vært og/eller er i utdannelsesprosesser. Vi har også plasser på Høyskolen i Hedmark for 
trenerutdanning på T2 nivå med 10 studiepoeng. Her har vi mellom 2016 og pr vår 2019 
utdannet 25 trenere. Det første T3 studiet pågår nå, og her har vi 5 deltagere fra hopp. 
Dette studiet gir 20 studiepoeng.  
 
Våre egne trenerkurs som kjøres i NSF-hopp regi er ferdig utarbeidet og godkjent på alle de 
3 nivåene T1, T2, T3. Alle våre trenerkurs baserer seg på Skiforbundets Utviklingsmodell 
(SUM) Alle våre landslagsutøvere (bortsett fra de som er nye i systemet for sesongen 
2017/2018) har gjennomført T2 utdanning. Vi ønsker å utrede fremtidige muligheter for 
toppidrettslinjer ved yrkesskoler. 
 
På området trenerutvikling har vi i 2018 utdannet 5 på T1 og 3 på T2. I perioden 2015 til 
2018 har vi utdannet til sammen 97 trenere. 34 på T1, 62 på T2 (av disse 20 utøvere) og 1 
har gjennomført T4. Kompetanseoverføring mellom team/skigymnas og krets/klubbmiljøer er 
gjennomført i noen regioner. I henhold til SUM og nivået «aktiv livet ut» er det et mål å 
finne tiltak som kan bidra til å holde flest mulig innen idretten. Av eksisterende tiltak så 
legger vi til rette for at man skal være aktiv livet ut gjennom at vi blant annet har egne 
veteranklasser i forbindelse med alle Norges Cup renn. Det er også åpent for veteranhoppere 
på vår Storsamling. For tidligere utøvere og aktive utøvere som for eksempel er skadet, har 
vi lagt til rette for at de skal kunne bidra inn mot miljøene med sin kunnskap og erfaring. 
 
Kurs og seminarer: Kurs gjennomføres årlig på Storsamling. Foreldrekurs ble kjørt i 2018. 
Alle som tok T2 og T3 på Høyskolen i Innlandet utførte også sin trenerpraksis på 
Storsamlinga 2018. Rapportering og registrering av denne aktiviteten er i gang og vil være 
en kontinuerlig prosess.  
 

SPORT SCIENCE 

Sport Science har siden i fjor hovedsakelig jobbet videre med emner allerede påbegynt i 
2017, og eller 2018. Vi har tatt et bevisst valg om flere samlinger med kvinner og menn 
samlet. Dette sammen med det gode rennprogrammet som f.eks. Raw Air for kvinner, har 
gjort det enklere for Sport Science å kunne favne om begge lagene. 
 
Mye av arbeidet som er gjort, kom frem i TV-serien «Vitenskapen bak medaljene» sendt på 
NRK1 og NRK nett-TV i vinter. Denne serien har fått svært gode tilbakemeldinger fra 
publikum, med tanke på å få en dypere forståelse av idretten.  
 



Vår samarbeidspartner Nammo har hatt et svært travelt år, og dialogen mellom Sport 
Science og Nammo har vært noe mangelfull. Dette arbeider vi per dags dato med å bedre 
med tanke på kommende ressursperiode og vintersesong.   
 
Det er ikke bare Nammo som har vært viktig for vår aerodynamiske kunnskaps-søken. Dette 
fordi «Aerodynamikk 2022» gjennom Olympiatoppen har begynt å sette seg godt, og vi har 
fått gjort ytterlige tester av materialer på sylinder og vinkler/posisjoner på vår full-skalerte 
3D-printede dukke. Samtidig har vi praktisert faktisk flyging med både herre- og kvinnelaget 
i en vindtunnel i Stockholm, hvor betingelsene for angrepsvinkelen og hastigheten på lufta 
synes å være nokså relevante (dette er nytt av året).  
 
Nytt av året er at Swiss Timing har vært med oss på flere samlinger igjennom 
ressursperioden og gitt oss informasjon rundt våre hastigheter igjennom svevet 
(vertikal/horisontal), samt vinkler på ski i form av pitch, roll og yaw (angrepsvinkel, flathet-
grad sideveis og V-vinkel). Parallelt med Swiss Timing sin hjelp, så har vi igjennom Apertus 
utviklet et eget måleapparat for mye av den samme informasjonen Swiss Timing kan gi oss, 
men Apertus sitt system skal med tiden være enklere å bruke og implementere i det daglige 
for trenerne, samt at det er noe vi vil eie. Informasjon om hastigheter og krefter i et skihopp 
er også gjort med GPS-målinger i samarbeid med Norges Idrettshøgskole. Vår 
aerodynamiske kunnskap om hopp har trolig aldri vært bedre, men det er viktig å 
understreke at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. 
 
Ressursperioden besto av månedlige testsamlinger med fokus på utstyr og teknikk. Ski, 
støvler, dresser, cut og størrelse for dress, samt bindinger/stag ble prøvd og feilet med. 
Parallelt ble hopperens teknikk veiledet på normalt vis, og utstyrstestingen begrenset ikke 
antall hopp jevnfør en samling uten utstyrstesting. Sammen med aerodynamikk-prosjektet 
og dets testing opplevde vi trygghet igjennom vinteren på at vi også i år hadde kommet 
frem til et konkurransedyktig materialvalg. Den påstanden baseres på at vinnerne av WC 
sammenlagt både for herrer og damer brukte det samme materialet gjennom hele vinteren. 
Men, ut ifra vinterens resultater, erfaringer og evalueringer, særlig på herresiden, ser vi at 
fokuset på teknikk og utstyrstilpassing med tanke på å oppnå flate ski/lav roll, trolig ikke har 
vært prioritert høyt nok. Dette til tross for at det har blitt målt mange ganger igjennom 
sommeren. Manglende prioritet på dette området kan til en viss grad også dokumenteres fra 
vår utøverlogg, der andre tekniske fokusområder ser ut til å ha fått høyere prioritet. Dette 
akter vi å prøve å påvirke i fremtiden. 
 
Technical Difficulties er et firma drevet av Tom Hilde og Christopher Lange. De har i 
samarbeid med NSF hopp gått til anskaffelse av en dresskutter-maskin, samtidig som de 
bedriver arbeid med dress-maler digitalt for å øke effektivitet og presisjon for dress-
produksjonen vår. Dette arbeidet vil få enda høyere prioritet i fremtiden. 
  

KOMMUNIKASJONSARBEID 

Kommunikasjon:  
«Hjemme hos» 
Vi startet en egen TV-serie som ble laget i samarbeid med ski-TV. Serien ble publisert i våre 
egne sosiale medier-kanaler. Målet var å gjøre hopperne mer kjent uten hjelm og hoppdress. 
Det jobbes videre med nye ideer, i tillegg har vi spilt inn en liten variant av «vis meg hva du 
har i kjøleskapet». Vi bør vurdere reklameflater i egne produksjoner for å dekke inn 
kostnader etc. 
 
Strømming av renn: 



Forrige sesong ble noen hopprenn streamet for å samle erfaring på hvordan dette kan 
produseres og distribueres. Basert på dette er det jobbet videre med tekniske løsninger og 
mulige samarbeidspartnere. Det som også må på plass for å kunne streame flere renn er en 
kommersiell paketering av konseptet, slik at det kan bli bærekraftig samtidig som det gir 
hoppsporten den oppmerksomheten den fortjener. Vi ser at tradisjonelle medier har en helt 
annen rekkevidde enn vi selv klarer å oppnå. 
 
Media: 
Vi har hatt et godt samarbeid med mediene gjennom sesongen. Gode resultater på 
kvinnesiden har ført til økt interesse. Gode tilbakemeldinger på at vi satte av god tid til 
presse under ski-VM i Seefeld. Utøverne er også ofte ønsket i populære TV-programmer. 
 
Sosiale medier: 
Vi har satset på fire plattformer. Facebook retter seg i stor grad mot norske hoppvenner, 
mens Instagram når et bredere publikum fortrinnsvis i Polen og Tyskland. Vi har satset på 
hyppige oppdateringer. Vi har i tillegg Twitter-konto, hvor mediene i stadig større grad 
snapper opp våre egne nyheter. I tillegg har vi startet å publisere på Youtube, blant annet 
«Hjemme hos»-serien. Vi innledet sesongen med Facebook-sendt Kick-off ledet av Hallvard 
Flatland. Vi opplever økning i følgere/rekkevidde. 
 
Bilder: 
Vi bruker hovedsakelig egne bilder eller fra NTB scanpix sin gode base. Ros til hoppjentenes 
servicetekniker Alexander Henningsen for solide bilder gjennom sesongen. Flere av disse har 
vi delt med NTB og fått solid spredning på. 
 
NTBs bildebase og nye app gjør at utøverne i enda større grad kan profilere seg i sosiale 
medier og bygge sterkere relasjoner til fansen. Dette er selvstendige kontoer der vi ikke har 
redaktøransvar, men hvor vi forsøker å legge til rette for at utøverne blir synlige. Sammen 
øker vi eksponeringen for samarbeidspartnere.  
 
Diverse: 
Steinar Bjerkmann er hentet inn fra NTB for å styrke arbeidet med kommunikasjon og 
mediehåndtering.  
 
Vi har sendt ut saker på alle laguttak i World Cup. I tillegg har vi sendt sitater og stoff fra 
enkeltrenn og mesterskap. Noen aviser har fått tilsendt lydfiler, noe som trolig blir mer og 
mer populært når vi ser at tilstedeværelsen går ned. I tillegg har vi bidratt jevnlig med 
intervjuer/artikler på nettstedet Berkutschi.com.  
 
Vi så under RAW AIR en nedskalering i TV-produktet. Framover må vi løfte RAW AIR til å bli 
det viktigste årlige arrangementet i NSF sammen med rettighetshaver.  
 
Det har vært krevende mediesaker rundt dødsfall, dresskontroller og utøvervideo. Vi jobber 
hele tiden for å være åpne og tilgjengelige, også i vanskelige saker. Vi opplever at det inngir 
tillitt hos både medier og sponsorer for at vi alltid gir et svar og unngår «ingen kommentar». 
Tilbakemeldinger etter VM og RAW AIR er at hopplandslaget er Norges mest åpne og 
tilgjengelige landslag. 
 
Vi jobber med en RAW AIR-app som skal bli det naturlige «hjemstedet» for skihopping. Her 
vil det være alt fra nyheter, resultater og uttak til liveticker, reportasjer, videoinnslag etc. 
 
 



ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
  
Kostnadsreduserende tiltak 
MÅL 
Skiforbundets grener skal utvikle arrangementskonsepter som ikke er økonomisk 
ekskluderende hva gjelder utstyr, reise og opphold, varighet mm. 
 
STATUS 
NSF hopp har hatt fokus på alternative arrangementskonsepter for aldersbestemte klasser 
med tilknytning til nærmiljø og regioner.  Vi har stimulert til erfarings- og ideutveksling på de 
siste fagmøtene for å bidra til at det blir tilstrekkelig med arrangement i tråd med SUM og 
har lagt vekt på at de lokale miljøene opprettholdes, anleggene har 
aktivitet og arrangementene derved ikke krever høye kostnader i form av lange reiser og 
opphold.  Det er dessuten lagt vekt på at man ikke trenger fri fra skole. 
  
Merkevaren 
MÅL 
Det skal arbeides med strategisk profilbygging av utøvere, lag og Skiforbundets 
merkevare.  Hopp skal være blant Norges 5 mest populære idretter (Sponsor Insight 
måling).  
  
STATUS 
Gjennom perioden har vi aktivt jobbet med våre partnere om bruk av utøvere i reklame og 
kommunikasjon i deres kanaler. Vi ser store forbedringsmuligheter på dette området men 
det innebærer at samarbeidspartnerne må bruke mer midler eller midlene annerledes ift 
deres aktivering. Per i dag bruker våre partnere mye midler inn i arrangementene i Norge og 
det har spist opp mye av aktiveringsbudsjettene. 
Vi ser på målingene at vi har sunket 5% på interessemålingene og blitt forbigått av friidrett. 
Hopp er nå på 7 plass av idretter, noe vi ikke er fornøyd med. På den andre siden opplever 
kvinnehopp en økning i interesse og Maren Lundby spesielt gjør det bra på målinger. Hun er 
topp 20 av alle utøvere i Norge. Målet er å få en hopper inn topp 10. 
  
Media og markedsinntekter 
MÅL 
Tilfredsheten hos eksisterende partnere skal være slik at 70% av kundene ønsker å fornye 
og reforhandle sine avtaler. 
  
STATUS 
Hopp en gren uten stor industri i ryggen og markedsarbeidet vårt baserer seg på 
partnerskap med aktører som identifiserer seg med våre verdier og ser verdien i å arbeide 
tett sammen med oss. 90 % av inntektene til hopp kommer fra sponsorer, mens 10 % 
kommer fra egenandeler, bidrag fra Hoppsportens venner og tilskudd (tippemidler til 
rekrutteringstiltak). Vi har per i dag sju eksponerte partnere inkludert klesmerke og en 
strategisk partner. Reforhandlingene har gått bra, og to strategiske partnere har valgt å gå 
inn videre som eksponert partner. Netto inntekter har hatt en økning fra 20,7 millioner i 
2014 til 30 millioner i 2018. Vi har hatt god utvikling på prioritert områder samtidig som vi 
har levert positivt økonomisk resultat hvert år i tillegg til nedbetaling av tidligere gjeld. Med 
sikring av WC-renn til alle våre WC-arrangører hvert år, bidrar også hopp betydelig til 
arrangementsavdelingens inntekter og dermed til fellesskapet i NSF. 
   



Siden hopp utviklet SUM fra LTAD, har vi vært en pådriver for fysisk aktivitet sammen våre 
partnere. Derfor er trening, og aktivitet sentralt i mye av aktiveringen av samarbeidene. 
Dette gir en god intern forankring, men vi kan bli enda bedre på å synliggjøre det. Videre har 
vi arrangert familiedager sammen LO for å nå ut til medlemmer og samtidig vise idretten 
hopp til flest mulig.  

Sikre god oppfølging av avtaler (yte mer enn forventet)  
I perioden har vi hatt litt problemer med å få inn nye avtaler på eksponert og ikke eksponert 
nivå. Men opplever at de som «kjenner» oss vil investere mer i oss. Har mot slutten av 
sesongen kommet i kontakt med flere interessante mulige partnere. Det er jevnlig god 
kontakt med samarbeidspartnere og vi jobber med å bygge et godt samhold og B2B dem i 
mellom. Vi opplever at alle våre partnere er meget fornøyd med hvordan de blir tatt vare på 
og sluppet inn i hoppfamilien. 

Hoppsporten har de siste 30 årene gjennomgått en stor utvikling med fokus på å skape et 
TV produkt. Uten noen kommersiell industri i ryggen har vi blitt presset til å være i front 
innen dette området. Gjennom perioden har NSF hopp hatt en visjon som lyder som følger 
«Vi Vil Være Verdens Viktigste Hoppnasjon», ved å etterleve denne har vi bidratt, sammen 
FIS, til å gjøre endringer for å øke markedsverdien av idretten vår, i et internasjonalt 
perspektiv. Dette har ført til at hopp er den idretten i FIS med høyest «media impact», og 
som et resultat av dette er hvert renn i hoppuka alene er verdt mer enn 5 millioner kroner, 
bare i TV-rettigheter.  Dette igjen sier noe om hvilket potensial RAW AIR-turneringen kan ha 
for NSF. Vi jobber for at dette skal føre til økt kontakt med internasjonale markedsaktørene 
slik at vi klarer å ta ut mer av det potensialet idretten vår åpenbart har. 
  
 
INTERNASJONALT ARBEID 

NSF hopp var meget sentrale i arbeidet med å sikre mulighetene for bakkesertifikat til 
Vikersund på overtid. Uten gyldig sertifikat var Vikersundbakken ute av kalenderen for RAW 
AIR 2019. God kommunikasjon med FIS gjorde at det var mulig å få aksept fra FIS Council 
for å få Vikersund på kalenderen igjen etter at planene for utbedringer/endringer var 
godkjent. Bakkene i Lillehammer og Trondheim fikk også nytt sertifikat. 
 
Gjennom arbeidet i ulike komiteer, har NSF hopp vært en pådriver for å få gjennomslag for 
flere hopprenn i store bakker for kvinner. Det har vi fått gjennomslag for, og vi arrangerte 
tidenes første RAW AIR for kvinner, med norsk vinner (Maren Lundby). I tillegg arrangerte vi 
også trippelen på Lillehammer for andre året. 
 
Initiativ til at NSF søker FIS om at stor bakke inkluderes i VM programmet for kvinner ble tatt 
vinteren 2018, og arbeides videre med i kommende periode med tanke på VM i 2021 og OL 
2022. 

Vi har også satt i gang en medisinsk kartlegging av kneskader for WC kvinner. Når og hvor 
oppstår skadene er noe vi ønsker å finne ut av for å kunne dele erfaringer om forebyggende 
arbeid. Vi venter nå på ferdigstillelse av denne rapporten 
 
Vi har i perioden hatt norsk trener på rekrutteringsnivå som endel av vårt samarbeid med 
Canada. Samarbeidet med Sport for Life i Canada fortsetter innenfor vår utviklingsmodell 
som er basert på deres modell (LTAD). Vi arrangerte også i år et Norgescuprenn i Falun. 
Dette for å dele kompetanse og gi de svenske utøverne et renntilbud.  
 
Gjennom vinteren 2018/2019 har vi startet samarbeidet med det kinesiske skiforbundet mot 



OL i Beijing i 2022. Vi samarbeider med USA om utvikling av virtuelle renn sendt på Youtube. 
 
Vi bruker også vår Storsamling til å knytte kontakter på breddesiden. Vi har hatt 
representanter fra FIS, Sverige, Østerrike, Slovenia og Finland på våre Storsamlinger. 

SAMHANDLING OG ORGANISASJON 

 
Antidoping: 
Alle landslagsutøvere samt støtteapparatet har gjennomført Ren Utøver. Hver enkelt utøver 
har hatt individuell samtale med lege om tema knyttet til antidopingarbeid og whereabouts 
før sesongen. Helseteamet har hatt seminar med Antidoping Norge i regi 
av Norges Skiforbund Helse. Alle utøvere som var med i junior-VM i Lahti hadde også 
gjennomført Ren Utøver. Det er planlagt antidopingseminar for utøvere og støtteapparat 
våren 2019.  

Frivillighet og tillitsverv 

 
Hoppkomiteen (HK) 
Leder: Bente-Lill B Romøren (Akershus) 
Nestleder: Alf Tore Haug (Telemark) 
Medlem: Jon Ola Skrutvold (Buskerud) 
Medlem: Leif Lippestad (Oslo) 
Medlem: Anette Sagen (Nordland) 
Ungdomsmedlem: Christian Inngjerdingen (Akershus) 
 
HK har hatt 12 møter i sesongen 2018/19. Det er blitt avholdt to møter med hoppteamene 
Kollenhopp, Trønderhopp og Flying Team Vikersund. Komiteen har vært representert på de 
fleste hovedrenn nasjonalt samt jentetrippel på Lillehammer, VM i Seefeld, RAW AIR, World 
Cup-avslutning kvinner i Russland og WC avslutning menn i Slovenia. 
 
Arbeidsfordeling HK 
 
Toppidrett Christian Inngjerdingen 

Internasjonalt arbeid Leif Lippestad og Anette Sagen 

Økonomi Bente-Lill Romøren 

Organisasjon Bente-Lill Romøren 

Kompetanseutvikling Jon Ola Skrutvold 

Rekruttering Skrutvold/Inngjerdingen 

Jenteprosjekt Anette Sagen 

Marked Leif Lippestad og Bente-Lill Romøren 



Kommunikasjon Leif Lippestad og Bente-Lill Romøren 

Arrangement Alf Tore Haug 

Anlegg Alf Tore Haug 

 
HK har vedtatt en politisk handlingsplan og har prioritert følgende områder i sitt politiske 
arbeid: 
 
1. Økonomiske rammevilkår 
 1. Finansiering 
 2. Kostnadsreduserende tiltak 
 
2. Samhandling 
 3. Kompetanseutvikling 
 4. Rekruttering 
 5. Samarbeid, åpenhet og effektivisering 
 6. Samarbeid i Hopp-Norge 
 
3. Arrangement 
 7. Arrangement 
 
4. Internasjonalt arbeid 
 8. Utvikling av hoppsporten 
 
Representanter i FIS komiteer 
 
FIS hoppkomite: Bertil Pålsrud 
Utstyrskomiteen: Bertil Pålsrud 
Bakke komiteen: Torgeir Nordby 
Regler og kontroll komiteen: Geir Steinar Loeng 
Kalenderkomiteen: Clas Brede Bråthen 
Komiteen for barn og ungdom: Tore Øvregård 
 
Administrasjon hopp 
Sportssjef: Clas Brede Bråten 
Hovedtrener hopp Norge: Alexander Stöckl 
Assisterende landslagstrener WC herrer: Andreas Vilberg 
Landslagstrener WC kvinner: Christian Meyer 
Landslagstrener WC kvinner: Jermund Lunder 
Prosjektleder Prosjekt 2022: Line Jahr 
Prosjektrådgiver: Rune Rebne 
Kommunikasjonsansvarlig: Steinar Bjerkmann 
Fysisk trener: Tom Lindinger 
Servicetekniker WC herrer: Thomas Hörl 
Servicetekniker WC kvinner: Aleksander Henningsen 
Skredder: Adrian Livelten 
Toppidrettsansvarlig: Thomas Lobben 
Trener toppidrettssatsning: Henning Stensrud 
Trener toppidrettssatsning: Yngve Ludvigsen 
Leder idrettsvitenskaplig avdeling: Magnus Brevig 



Markedssjef Bjørn Einar Romøren 
Kompetansesjef: Kjetil Strandbråten 
Arrangementsansvarlig Ståle Villumstad 
Utviklingssjef Tore Øvregård 
Trener Kina-prosjektet: Erik Renmælmo 
Trener Kina-prosjektet: Håvard Berge Bredesen 
 
Kenneth Gangnes erstattet Hörl 1. april 2019.  
 
Samhandling offentlige instanser: 
 
Hoppkomiteen har vært involvert i prosessen med Oslo kommune om plastlegging av 
Holmenkollen i samarbeid med analeggsrådgiver i NSF. Hoppsjef Clas Brede Bråthen har 
jobbet opp mot kommuner og fylkeskommuner rundt anleggsutbygging i Mo i Rana, Tromsø 
og Vegårdshei. Det samarbeides med Olympiatoppen Sør-Øst-Norge og Buskerud 
Idrettskrets. 
 
Politisk samhandling: 
Maren Lundby fortsetter å sette dagsorden gjennom gode prestasjoner/resultater samt egne 
meninger i kampen i for økt likestilling i hoppbakken. Det var betydelig interesse rundt 
kvinnenes aller første RAW AIR. Her var kulturminister Trine Skei Grande en viktig 
støttespiller. Det ble gitt offentlig støtte på 1 million kroner for å få kvinnene med i RAW AIR. 
Marens kronikk i VG om likestilling og manglende betalingsvilje hos sponsorer fikk bred 
omtale. Statsminister Erna Solberg var blant dem som involverte seg og uttalte tydelig 
støtte. 
 
 


