Tingperiode 2014-2016 HK møte nr.15
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt HK

Hoppkomitemøte
7.januar 2016, kl 16.00 – 20.00
Park Inn, Gardermoen
Olav Magne Dønnem (OMD), Oddny Estenstad (OE), Trine Kvil (TK), Silje
Sprakehaug (SS), Arne Åbråten (AÅ), Bente-Lill B Romøren (BLBR)

Fra OLT
Fra FIS
Fra adm og utvalg
Referent

Clas Brede Bråthen, Tore Øvregård (TØ)
Bente-Lill B Romøren

AGENDA
Sak nr
1
2

3

5

6

Sak
Referat fra HK møte 14
Sendt tidligere
• Habilitet
o Sakslisten
• Økonomi
• Handlingsplan og aktiviteter
o HK’s plan for politiske saker
Sendt tidligere
o Skipolitisk dokument
Sendt tidligere
• Marked
• Toppidrett
• Rekruttering
• Utdanning
• Internasjonalt
o Barn og bredde
o Møter med Walter Hofer og WC damer
• Informasjon og kommunikasjon
• Organisasjon
• Arrangement
o HK representasjon nasjonalt og internasjonalt (forslag
tilsendt tidligere)
o Internasjonale hopprenn i Norge
Anlegg
Eventuelt
o Årshjulet 2016
Sendt tidligere
o TV avtale – oppfølging av medieprioritet hopp
HK’s kvarter
•
•

I = informasjon, D = diskusjon, B = beslutning
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REFERAT
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra HK møte 14 var godkjent via mail og er publisert på web.
Habilitet
Det var ingen som ble ansett inhabile i noen av sakene
Handlingsplan og aktiviteter
• HK’s plan for politiske saker
Politisk handlingsplan skal bidra til at HK prioriterer de viktigste
områdene for å sikre best mulige forhold for utvikling av
hoppsporten i årene som kommer.

Ansvar

Tid

BLBR

Snarest

Vedtak: HK medlemmene går gjennom høringsutkastet og melder
inn sine kommentarer (i dokumentet ) før HK møtet 6 februar.
Admininstrasjonen gir sine samlede kommentarer (i dokumentet)

HK

3.02 .16

TØ/CBB

3.02.16

Høringsuttalelse fra hopp sendes samlet innen fristen, 10 februar

Besluttes
6.02.16

Vedtak: Utvikling av politisk handlingsplan vil være en prosess der
det tas utgangspunkt i følgende overordnede punkter:
o Rammebetingelser
§ Finansiering
§ Ressurrser og posisjonering
o Arrangement
§ WC renn til Norge
§ Utvikling og involvering
§ VM i Trondheim – hvordan utnytte perioden
frem til VM som en beleilighetsmulighet
Oppdatert dokument som grunnlag for handlingsplan sendes HK
medlemmene
•

4

Skipolitisk dokument (SPD)
Høringsutkastet til SPD ble gjennomgått.

Internasjonalt
• Barn og bredde
Tore Øvregård orienterte om arbeidet i FIS komiteen for barn og
bredde. Det er ulik praksis mellom landene med hensyn til
opplegg for unge utøvere. Norge er eneste land som har innført
utviklingsbasert konkurransesystem, men mange er interesserte i
våre erfaringer.
Vedtak: HK oppfordrer hopp admininstrasjonen til å melde inn
saker vedrørende SUM (Skiforbundets Utviklingsmodell) til
komiteemøtene for å dele erfaringer med øvrige nasjoner.
•

Møter med Walter Hofer og WC damer
Arne Åbråten orienterte om møter med Walter Hofer og Horst
Nilgen vedrørende WC renn i fremtiden

Vedtak: HK tok informasjonen til orientering. BLBR inviterer
skipresident, generalsekretær og arrangementssjef i NSF til et
oppfølgingsmøte.
Arrangement
• HK representasjon nasjonalt og internasjonalt

BLBR

snarest

Det er representasjon fra HK i alle mesterskap og internasjonale
renn i Norge. Det er viktig å bidra til utvikling av WC jenter, og
samarbeid med andre nasjoner er nødvendig.
Vedtak: HK tar inintaiv overfor Horst Nilgen til at det inviteres til
et møte med alle nasjoner i forbindelse med et av WC rennene.
Silje Sprakehaug vil være representert sammen med sportsjefen
på det WC rennet der jentehoppmøtet arrangeres.
Internasjonale hopprenn i Norge
Dette punktet var sammenfallende med «møter med Walter
Hofer og WC damer)
Eventuelt
• Årshjulet 2016
o Datoene som er foreslått er ok. Neste møte er 6 februar
i Holmenkollen
• TV avtale – oppfølging av medieprioritet hopp
o Hopp fortsetter å ha de høyeste seertallene på TV
internasjonalt. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet
med prioritet og oppmerksomhet nasjonalt.
o Clas Brede Bråthen orienterte om viktigheten av
hoppuka i mediebildet
•
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Bente-Lill B Romøren
18.01.2016

AÅ
SS

snarest

