
Norges Skiforbund Hopp Fagmøte Vår 2021



Agenda Fagmøte Hopp Vår 2021
• 18:00 Åpning

• Velkommen og registrering av deltakere
• En representant pr. Skikrets, samt Hoppkomitéen er stemmeberettigede
• Det er formaliteter ift. talerett, men vi inviterer til innspill fra alle som kobler seg opp

• Valg av møteleder
• Valg av referent

• Status Bredde og Samlinger v/Utviklingssjef Tore Øvregård

• Rekruttering v/Leder i hoppkomiteen Alf Tore Haug

• Status rekruttering og planlagt aktivitet
• 5 minutter pr. Skikrets

• Valg v/Leder i valgkomitéen Ann Kristin Sætre

• Valg av ny valgkomité

• Kort økonomisk status / rammebetingelser v/Ståle Villumstad og Clas Brede Bråthen

• Sesonginformasjon v/ Arrangementssjef Hopp Ståle Villumstad 
• Terminliste
• Reglement

• Status hopplandslaget og planen frem mot OL
• v/Christian Meyer og Alexander Stöckl

• Status Hopp nasjonalt og internasjonalt v/Sportssjef Hopp Clas Brede Bråthen
• Årsberetning fra Hoppkomiteen fra side 79 her:
• https://www.skiforbundet.no/globalassets/02-felles---medier/02-dokumentarkiv-moter/01-skitinget/2021/vedlegg-3-arsberetning-2020-2021.pdf

• Innkomne forslag (ingen saker innkommet)

• Eventuelt (Diskusjon om skiutviklere på foreslått)



Opprop Fagmøte 10.06.2021
Hoppkomiteen
HK leder Alf Tore Haug alf-tore.haug@elkem.no
HK NK Kristian Brenden kristiankvart@hotmail.com
HK medlem Anniken Mork annimork@online.no
HK medlem Jon Ola Skrutvold jonolaskrutvold@gmail.com

Skikretsene
Agder og Rogaland Trond Sandberg tsand2@online.no
Akershus Erlend Munkeby erlend.munkeby@gmail.com
Buskerud Magne Kleven magne.kleven@hotmail.com
Finnmark Per Oskar Andersen Per.Oskar.Andersen@samediggi.no
Hedmark Halvor Midtstunstad halmid@online.no
Hordaland Magne Sørestrand skilaupar@gmail.com
Møre og Romsdal Per Skoglund pskoglu2@online.no
Nordland Trond Jøran Pedersen trond.joran.pedersen@ostbo.no
Nord-Trøndelag Tore Kristian Svendsen toreksvendsen@gmail.com
Oppland May Kristin Lønseth maloen@online.no
Oslo Hege Furfjord Hege.Furfjord@gmail.com
Østfold Tom Andre Brenna tabrenna@online.no
Sør-Trøndelag Narve Jostein Langmo narvejostein@gmail.com
Vestfold og Telemark Bjørnar Pettersen Bjornar.Pettersen@circlekeurope.com

Ikke møtte
HK medlem Anette Sagen anettesagen85@gmail.com

HK medlem Christian Inngjerdingen tinngjer@gmail.com
Sogn og Fjordane Jon Ove Lomheim jon.ove.lomheim@hafslo.no
Troms Jan Eivind Pettersen jan.eivind.pettersen@unn.no



Rekruttering –
Tore Øvregård



Rekruttering – undersøkelse

NB: Vi tar nedgang i hoppere meget alvorlig! Derfor må vi foreta en egen kartlegging 
som også er sendt ut til kretsene i disse dager. Gjort også for 2 år siden.



Storsamling - korona-lokale samlinger



Samlinger 2021-

• Lillehammer v/NTG
• Oslo v/Kollenhopp x2
• Trondheim v/Trønderhopp
• Vikersund x2 v/FTV og 

Hedmarkhopp

• Molde
• Spjelkavik
• Evje
• Mo i Rana
• Trøndelag (Knyken)



Ungdom – lokale koordinatorer

• Trøndelag: 
• Bendik Hulløen

• Innlandet:
• Jobbes med 

• Telemark/Vestfold-Agder
• Joachim Eriksrød

• Oslo – Kollenhopp har allerede 
et godt grep på sin region.

• Nord-Norge:
• Skal i gang med kartlegging



Utstyr – kartlegging og bestilling

• Fått inn behov for 350 par ski
• Disse kretsene har ikke levert inn ønsker:

• Sør-Trøndelag (kommer)
• Finnmark
• Oslo 
• Nordland

• Pris vil bli ca 1000 + Mva Anbud i gang



Webinarer
• Stöckl og Meyer
• Granerud
• Otra IL
• Kollenhopp

• Planer om:
• Søknad om midler fra stiftelser
• Ønskerå få inn ønsker fra dere der ute.



• Rapport fra Deloitte 2021 her:  Kartlegging av årsaker til medlemsnedgang

Rekruttering v/HK leder Alf Tore Haug



Rekruttering Momenter fra intern prosess i HK mai 2021

NSF skistyret har vedtatt ekstraordinær satsing og er også villig til å legge mye penger på bordet med 
støtte til skiklubbutviklere. Både vi i hopp og de andre smågrenene har uttrykt skepsis, i den forstand at 
vår rekruttering i liten grad skjer gjennom mangfold av klubber, men heller på regionalbasis i de få 
helårsanlegg som finnes. Men i og med at dette er et skistyrevedtak så har vi valgt å heller være med å 
påvirke til at hopp integreres i skileik.

• Vi må ta inn over oss at den gamle dugnadsinnsatsen når det gjelder rekruttering snart er fraværende 
så har vi behov for å profesjonalisere.

• En ide er at skiforbundet bidrar økonomisk til ansettelse av regionalt ansvarlige aktivitetsledere som 
er knyttet til teamene, men der det også kreves rapportering av aktivitet

• Bidra til utvikling av skiutstyr som er bedre egnet til skileik. Fungerende utstyr som er lett tilgjengelig 
- Win Air. Berdax støvler. - kjøpe felles gjennom forbundet?

• Prioritere rekruttanlegg. I dag er nesten alltid storbakkene som prioriteres mhp snøproduksjon og 
preparering- Legge til rette for enkel preparering- Tenke effektivisering-lett å komme til toppen-Enkle 
bomsystemer- fleksible anlegg, enkle heisanlegg



Rekruttering- Momenter fra intern prosess i HK mai 2021

• Synliggjøring av rekrutteringsmuligheter. Aktiv markedsføring- Utvikle et nytt image-unngå fokus på komplekst og 
dyrt utstyr-fokus på , individuell mestring, skileik, allsidighet, stor variasjon

• Lage en markedsplan for rekruttering
• Klar plan for hvordan man skal markedsføre
• Tiltak, målretting
• Budskap
• Kanaler for informasjon
• Synlighet i media
• Utvikle støtteapparat som byr på seg selv i aviser og sosiale media

• Prioritere det sosiale element -godt vennskap- skape en sosial arena også for foreldre
• Unngå for profesjonelle treninger
• Lek og moro-stor variasjon
• Word of mouth-spre ordet (R-tall over 1. Hvis alle som er med får med minst en venn så lykkes vi)

• Involvere foreldre. Det er viktig å rekruttere barn, men minst like viktig å rekruttere og aktivisere foreldre. Ta vare 
på foreldrene



Rekruttering Momenter fra intern prosess i HK mai 2021

• Vi tror hopp kan tjene på aktivt samarbeid med for eksempel andre idretter, grener, SFO og skole. Vi 
må påvirke og søke innpass hos  instruktører i allidrett, i andre grener, utdannelse-institusjoner osv

• Integrere rekruttering i sponsoravtaler og markedsarbeid



Årsresultat Hopp 2020

Regnskap
Revidert 
budsjett Regnskap

Revidert 
budsjett Regnskap

Revidert 
budsjett

Avdelingsnavn

Hopp adm. 22 824 365 21 845 543 -7 460 347 -5 641 883 15 364 017 16 203 660

Landslag 749 422 925 581 -10 709 232 -10 893 825 -9 959 810 -9 968 244

Landslag damer 657 778 692 185 -3 782 857 -3 791 426 -3 125 079 -3 099 241

Bredde & utvikling 4 176 343 2 618 776 -4 456 853 -3 803 950 -280 510 -1 185 174

SUM TOTALT 28 407 907 26 082 085 -26 409 289 -24 131 085 1 998 618 1 951 000

Gjeld per 31.12.20 -1 305 000

Inntekter Kostnader Resultat

Årsresultatet for hopp i 2020 var på ca 2,0 MNOK, i tråd med budsjett



Inntektsutvikling fra 2019 – 2021

* 2019 inkluderer inntekt fra Kina-prosjekt ca mNOK 7,0
** 2021 inkluderer noen estimater på øvrige inntekter (FIS-tilskudd, OLT, Hopp-laug etc)
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• Økonomiske situasjonen er fortsatt krevende
• Stramt budsjett for resten av året
• Revidert budsjett godkjent 
• med forbehold ift. 2,6 MNOK i usikre inntekter

• Markedsinntekter på samme nivå som siste 2 år
• Etablert Hopplandslaget Mediahus for digitale produksjoner
• Forventning om å inngå utvidelser og nye avtaler

• Utgifter på ca. budsjettert nivå hittil i år
• Ca. 2 MNOK i merkostnader pga. Korona i sesongen 2020/2021

Status økonomi 2021



Anleggsutvalg og anleggsplan
• Sørg for å være involvert i alle skikretser
• Utvikle anleggsplan med hoppbakker for skikretsen; bli med i skikretsen anleggsutvalg 
• Slik at hoppanlegg hensyntas, og at skileik/basesanlegg inkluderer en rekrutteringsbakke
• Hoppkomitéer i skikretsene bør involvere

• Dommerutvalget
• Engasjere skiutviklere og sørge for at de hjelper til med rekruttering og utvikling av skihoppere
• Hjelpe skiutviklerne til å forstå skihopping og hoppbakker

• Sesonginformasjon vil oppdateres på https://www.skiforbundet.no/hopp/sesonginformasjon/

• Undersøkelse om antall aktive skihoppere
• Oppfølging av undersøkelsen som ble gjennomført for 2 og 3 år siden
• Samordnet med undersøkelse til FIS
• Sendt ut til alle kretser
• Viktig at alle svarer så riktig som mulig på denne, da dette gir en oversikt som er veldig nyttig i videre arbeid

Sesonginformasjon  v/Ståle Villumstad



Utstyrsregler
• FIS utstyrsreglement følges i nasjonale renn
• Oppdaterte regler for dresser og pads gjelder for alle fra nå

• Ny regel med 0 cm ekstra i omkrets 5 cm under og over beltet gjelder 
som prøveordning i FIS i sommer, og vedtas evt. på høstmøte for 
vinteren
• Gjelder foreløpig ikke i NC – vurderes på høstmøte ift. vinteren

Forslag endring retningslinjer NC



NC deltagelse for 15/16-årsutøvere
DELTAGELSE I NORGESCUP FOR ALDERSBESTEMTE UTØVERE

Utøver som er vurdert til å beherske bakkestørrelsen, og som fyller 15 år 
ila. året sesongen starter (altså 16-årskullet), kan delta i 1 NC rennhelg 
sommer og inntil 2 NC rennhelger vinter. (Gjelder normale rennhelger 
med 2 renn, ikke tourer). Deltagelse i NC skal ikke være i konflikt med 
deltagelse i regionalt renntilbud. Som for alle andre utøvere som skal 
delta i NorgesCup, anbefales det å gjennomføre e-læringen på Ren 
Utøver.

Forslag endring retningslinjer NC - Nåværende



NC deltagelse for 15/16-årsutøvere
DELTAGELSE I NORGESCUP FOR ALDERSBESTEMTE UTØVERE

Aldersbestemt utøver som av teamtrener er vurdert til å beherske bakkestørrelsen 
og at det er hensiktsmessig for utviklingen kan delta i NorgesCup forutsatt at:
• Deltagelse i NC ikke er i konflikt med deltagelse i regionalt eller nasjonalt 

renntilbud for aldersklassen. Da skal man delta i aldersbestemt renn.
• Utøver må være i 15- eller 16-årsklassen.
• Utøver fra 15-årsklassen kan delta på inntil i 1 NC rennhelg sommer og 2 NC 

rennhelger vinter.
• Utøvere fra 15- og 16-årsklassen bør hoppe 85% av lengden til vinneren av 

utviklingsnivå i samme renn (Om vinner hopper 95 m, bør man hoppe 76 meter).
• Utøvere som skal delta i NorgesCup, skal gjennomføre e-læringen på Ren Utøver.

Forslag endring retningslinjer NC - NY



• Diskusjon rundt skiutviklere

Eventuelt


