
Høstmøte 2020 for hopp og 
kombinertklubbene i Buskerud skikrets

REKRUTTERINGS
-PROSJEKT



I tillegg til å arrangere VM i skiflyvning for verdens

beste hoppere, ønsker Vikersund i samarbeid med 

Skiforbundet, Buskerud Skikrets og klubbene å 

benytte anledningen som et VM gir, til å jobbe med 

synliggjøring av sporten og å skape rekruttering. 



Nå-situasjonen i vår region

• Ca en halvering av antall hoppere de siste 10 årene

• Deltakere i Solan Gundersen Cup er redusert med 2/3



Norsk idrett har som sin visjon
«Idrettsglede for alle».

Hva kan vi gjøre for å skape dette?



IDRETTSGLEDE 

FOR ALLE

Økt aktivitet 

blant barn og 

unge

Økt 

rekruttering i 

kretsen/ 

nasjonalt Større andel 

jenter i 

hoppaktivitet

Koble aktivitet 

til klubb

Bringe ekstra glede 

inn i den fysiske 

aktiviteten i 

barneskolen

Gjøre kjent for 

alle at det er 

VM i 

Vikersund

Skape mulighet for 

at barn kan delta i 

åpningsseremoni/  

medaljeseremonier

Økt bruk av 

eksisterende 

anlegg

Få flere 

klubber i gang 

med 

hoppaktivitet 



«Hoppende glede»

Rekrutteringsprosjekt koblet til VM 2022

Jenter og gutter 6-12 år

01.12.2020 – 01.04.2023



• “Hoppende glede” skal mobiliere for fysisk aktivitet blant
barn og unge, samt synliggjøre sporten og markedsføre
VM-arrangementet for “hoppfamilien”

• Gi økt rekruttering til nasjonalidretten hopp, med særlig
fokus på jenter og fysisk aktivitetet for 
barneskoletrinnene og i nærmiljøet.



Organisering

Prosjektet knyttes opp mot:

• Klubbene i Buskerud Skikrets

• Prosjekt RØRE i Viken

• NSF hopp Raw Air Akademi

• Hoppsenter/anlegg i området

• NSF Hopp vurderer en landsdekkende satsning og videreføring av 
prosjektet etter 2023



Innhold - aktivitet

• Aktivitetsdag i barneskolene

• Aktivitetsdag i nærmiljø (Vikersund, Drammen, Kongsberg, 

Hønefoss, Mjøndalen, Hokksund, Veggli, Røyken, Eggedal, 

Hemsedal)

• Løfte frem tidligere hoppklubber



Aktivitet - skolekonkurranse

• Skolekonkurranse hvor skolene kvalifiserer seg

• Finale under VM-uka i 2022 med gratis inngang til VM

• Finalebarna deltar under hopperpresentasjon og 

medaljeseremonier



Hvordan skal vi få til dette?

Foreløpig arbeidsutvalg sitt forslag til organisering:

• Prosjektperiode: 01.12.2020 – 01.04.2023

• Forprosjekt: Høsten 2020

• Det søkes om økonomisk støtte til: 

• Prosjektleder, utvikle skoleaktiviteter, utstyr og aktiviteter

• Buskerud Skikrets foreslås som eier av prosjektet

• Arbeidsutvalg/styringsgruppe som ledes av kretsleder/leder av Hoppkomiteen i 
kretsen

• Starte i Buskerud Skikrets med mål om å rulle ut nasjonalt (NSF har ansvar for å 
rulle ut nasjonalt)

• Vikersund tar kommunikasjonsansvaret



Forslag til utstyr:

• Mobile hoppbakker med miniski

• Støvler

• Hoppski m/binding

• Dresser

• Aktivitetspakke øvrig (hoppebrett, hekkehopp,  tjukkas, airtrack, 
balanseapparater, koordineringsapparater m.m.)

• App for å registrere antall hopp

• Raw Air effekt til de som deltar



Forutsetninger og videre fremdrift

Prosjektet settes ikke i gang uten at finansiering og prosjektleder 
er på plass. 

Det vil bli søkt om midler fra bl.a. Sparebankstiftelsen, 
Gjensidigestiftelsen, SpareBank 1 bankene i Buskerud


