Tingperiode 2016-2018 HK møte 7
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra FIS komite
Fra Sentral adm
Fra adm
Referent

Hoppkomitemøte
Torsdag 9.mars kl 16.30 – 21.30
Holmenkollen Park Hotell
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM)
Geir Steinar Loeng (GSL), Torgeir Nordby (TN), sak 3
Arne Åbråten (AÅ) sak 3, 4 og 7 (NM normalbakke)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER),
Morten Lein (ML)
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra HK møte 6 var godkjent via mail og er lagt ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene.
Diskusjon med våre representanter i FIS komiteer som forberedelse
til FIS vårmøte
1. Bakke komitteen
Torgeir Nordby ga en redegjørelse for oppgavene i komiteen.
Han har ansvar for sertifisering av bakker i Sverige, Finland og
Japan og blir ellers mye brukt som konsulent ved bygging og
rehabilitering av bakker over hele verden. Bakkesertifikater
gjelder for 5 år. Regelverket gjennomgås ca hvert fjerde år, og
det ligger ikke an til endringer med det første. Et unntak er
skiflyvningsbakken i USA, som blir en mellomting mellom en stor
storbakke og skifyvning. Økonomi er ikke på plass, og arbeidet er
ikke startet.
Rekrutteringsanlegg bygges ofte med for langt tilløp og for få
avsatser. Det er viktig å legge til rette for at nasjonale regler
ivaretar sikkerhet samtidig som det ikke påføres unødvendige
kostnader.
Det er få anleggsrådgivere for hopp i Norge, og det er en jobb å
gjøre for å utdanne nye.
2.

Komtie for regler og kontroll
Geir Steinar Loeng gjennomgikk de viktigste oppgavene i
komiteen for regler og kontroll.
I jentehopping får TD retningslinjer som tilsier at det ikke skal
hoppes lenger enn 95% av bakkestørrelse. Begrunnelsen er at
jentene er utsatt for mer kneskader ved landing på lange lengder
på grunn av høy fart og landingsvinkel. Dette er ikke belagt med
fakta, men baserer seg på enkelte personers synsing.
Vedtak
NSF hopp er ikke enig i at jentehopp skal lide under restriksjoner

Ansvar

Tid

Sak nr

Sak
som ikke er belagt med fakta. Jentehopp skal utvikles til en
spektakulær idrett og være attraktiv både for utøvere og
publikum. NSF hopp retter en henvendelse til FIS og ber om at
regler for jentehopp begrunnes med faglig relevant
dokumentasjon

Ansvar

Tid

CBB

Til
vårmøtet

CBB

Når rapport
foreligger

Dommerenes poeng er fortsatt viktige for resultatene etter at
vind og gate kompensasjon ble innført. Undersøkelse er gjort
basert på gjennomgnag av resultater i 50 omganger, og
dommerkarakterene teller i underkant av 50% .
FIS dommere blir evaluert årlig for å kunne opprettholde sin FIS
dommer status.
4

RAW AIR
Arne Åbråten ga en kort status.
Samarbeid mellom arrangørene er meget bra og har aldri vært på et
slikt nivå. Det er ingen røde flagg.
Transport med back up løsninger er på plass
Det medisinske er godkjent av Ingar Lerheim på vegne av FIS. Dette
omfatter både belastning på utøvere og beredskapen i arenaene.
Sponsorinntektene er i underkant av budsjett. Det jobbes fortsatt
med å få på plass de siste. Det er mange sponsorer som har meldt sin
interesse for neste år, og en rekke som har bedt om møter i etterkant
av turneringen når de har sett hvordan interessen fra media og
publikum er.
Vi har gjort erfaringer som tilsier at avtalene med FIS må være
forankret på annen måte. Dette er et nytt konsept som ikke er
bekrevet i reglementet.

5

Marked & Kommunikasjon
Adecco er inne som strategisk partner. To andre partnere har
meddelt at de ikke fortsetter neste sesong. Arbeidet med å følge opp
og skaffe nye sponsorer pågår kontinuerlig.
På kommunikasjonssiden er det en betydelig økning av aktivitet på
sosiale medier etter at Vibeke Linn kom inn som assistent. Under VM
brukte Bjørn Einar det meste av tiden på kommunkasjonssiden.
Pågang fra andre medier er meget stor, eksempelvis har 4 ulike team
fra NRK bedt om møter med hopperen i forkant av RAW AIR.
Det er ønske om at HK bidrar i oppfølging av sponsorer under RAW
AIR og i Planica. Sponsorene setter pris på å være i kontakt med
komiteen.

6

Økonomi
Det foreligger ikke noen økonomirapport fra Februar, men det er ikke
vesentlige avvik fra plan. Det er brukt noe mer på
forberedelsessamling før VM.
Vedtak
Økonomirapport med komentarer blir sendt HK når den foreligger

7

Arrangement
Erfaringer fra årets sesong og planer fremover vil bli behandlet på
neste HK møte. Det ble gitt en froeløpig status.

Sak nr

Sak
NC
Selv om vi ikke er ferdig med sesongen kan vi allerede fastslå at det er
flere deltakere i NC enn noen gang. Så langt i år har 168 løpere
deltatt i NC. Etter omleggingen av kravene til hvem som kan delta i
NC er det i år færre yngre løpere som har deltatt. Om vi ser på
utviklingen av hvor mange som deltar i Jr. NM har vi en økning også
her. I perioden fra 2007 til 2010 deltok det mellom mellom 50 og 60
løpere i Jr. NM. For perioden 2011 til 2017 er deltakelsen mellom 68
og 75.Det har vært meget positivt å se at trenere har benyttet sin
mulighet til å sette utøverne ned en klasse i de tilfellene de mener
dette er til det nbeste for utøverne
Nasjonale renn 13 – 16 år
Solan Gundersen hadde rekordlav deltagelse og enkelte
kretser hadde ingen påmeldte. Dette er et alvorlig varsko for
rekrutteringen.

Ansvar

Tid

ML/CBB

Snarest

ATH

Snarest

Hovedlandsennet hadde en nedgang i antallet deltakere fra
siste år.
Finale hopptreff ble ikke som forventet som et felles
arrangement med Kombileken. Det må vurderes hva vi kan
gjøre annerledes for å tiltrekke utøvere i samarbeid med
arrangør
Forbeholdet her er at vi ikke har tallene fra kretsene som kan
fortelle oss noe om rekrutteringen lokalt og regionalt. Det
kan selvfølgelig være slik at mange kun deltar lokalt og
derfor ikke prioriterer landsrenn som Solan og kombilekene.

Lokale og regionale renn
Aktiviteten har vært preget av snømangel mange steder. Det vil bli
foretatt en oppstilling av aktiviteten etter endt seson
NM normal bakke
NM er vårt viktigste nasjonale arrangement for junior og eldre. Det
skal ha høy status og være attraktivt for utøvere. Av hensyn til den
internasjonale kalenderen, er det vanskelig å arrangere dette rennet
før WC avslutningen. Vi har godkjennelse fra Skistyret for å arrangere
NM normalbakke uenfor sesong, men i kalenderåret.
For 2017 er det ikke mulig å arrangere NM normalbakke i sesong.
Vedtak
NM normalbakke søkes gjennomført på isspor i Midtstubakken.
Arrangør kontaktes og søknad sendes Skistyret
Det nedsettes an arbeidsgruppe ledet av Alf Tore Haug sammen med
NSF hopp administrasjon for å utrede forslag til fremtidig
arrangement og utvikling av NM hopp.
Vi har kommunisert at NSF hopp vil arbeide for å etablere en
jentehoppuke i desember, som start på sesongen. Det var ikke
kapasistet til å arbeide med to nye turenringskonsepter i hopp
samtidig. Før kalenderkonferansen må vi diskutere muligheter for en
jenthoppuke.

Sak nr

9

8

Sak
Vedtak
CBB og BLBR tar ansvaret for å lede arbeidet med å fremme et
konsept for en jentehoppuke og samarbeide omkring dette med
arrangementsavdelingen.
Eventuelt
 Oppfølging fra møtet med teamene
Aksjonspunkter ble gjennomgått. Sportsjef fremmet forslag
på vegne av trenerne om å ta opp alternativ
kommunikasjonsvei med teamene vedrørende
forespørsel/tilbud til trenere om internasjonale oppdrag. HK
tar dette opp i dialogmøte med teamledere
 Neste HK møte
Det ble besluttet å avholde et HK møte i uke 16. Invitasjon
sendes til HK og NSF admininstrasjon
 Vårmøte 9 – 11 juni, Gardermoen – saksliste
HK og admininstrasjonen bes om å komme med innspill til
saker som ønskes på sakslisten til vårmøtet
HKs handlingsplan 2016 – 18
Handlingsplanen vil være et dynamisk dokument. Versjon 1 ble
ferdigstilt med noen mindre justeringer. Planen blir sendt ut så snart
den er renskrevet
Prioritering vil i første omgang være på rekruttering og
kompetanseutvikling og gjennomføres i nært samarbeid med NSF
hopp.
Vedtak
Det nedsettes en arbeidsgruppe fra HK og NSF admininstrasjon som
skal fremme et forslag til prosess og utvikling av fremtidig
organisering av rekruttering og toppidrett i hopp. Gruppen ledes av
BLBR
Planen for kompetanseutvikling gjennomgås, og sportsjef får
myndighet til å leie inn resursser for å gjennomføre planen. HK leder
følger opp med sportsjef

Bente-Lill B Romøren, 10.03.2017

Ansvar

Tid

CBB/BLBR

April 2017

HK

Teammøte

BLBR

Snarest

Alle

18.04

BLBR

snarest

BLBR

Snarest

BLBR

snarest

Tingperiode 2016-2018 Oppfølgingsliste vedtak HK
Sak
nr/HK
møte nr
5/3

5/4

Sak

Ansvar

Tid

Vedtak
HK ber om at det utarbeides en handlingsplan fra NSF for å stimulere
kretsene til å samarbeide om utvikling av renntilbud for 13 – 16 år.

ML/TØ

Etter
høstmøtene

Kommunikasjon
 Vi skal fortsette å være åpne og tilgjengelige for hoppnorge
gjennom møter, telefon og andre medier
 Vi skal fortsette å lytte og være bevisste på å bekrefte at vi
hører hva som blir sagt.
 Vi skal gjøre det enklere for interesserte å finne faktabasert
informasjon (feks regler for NC, opprykk, nedrykk,
rennkategorier og mulighet for deltagelse, kriterier for uttak
etc). Dette kan gjøres både via elektroniske medier og
papir*
 Vi skal gjenopprette en bredere adresseliste med
hoppinteresserte slik at vi sikrer at informasjon når ut til de
som trenger den (feks ved invitasjon til møter)
 Vi skal vurdere muligheten for å lage nyhetsbrev
 Vi skal følge Hoppskrifter og opptre med respekt, ydmykhet
og glede og skal stille de samme forventingene til hverandre
i hoppnorge.
*Det utarbeides en «Sesonginformasjon» med informasjon

Hopp adm

Vedtak:
HK gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene.
6/4

Mail

5/6

Politisk handlingsplan
HK medlemmene bes forberede forslag til fokusområder for HK i
sesongen 2016/17. Planen skal være klar på HK møtet 3.12
Retningslinjer NC 2016/17
Informasjon legges på nett og kopieres for utdeling på renn
Organisasjon
Vedtak:
HK ber admininstrasjonen komme med forslag til hvordan vi kan løse
oppgavene i sykemeldingsperioden.

HK

Januar 17

ML

Til første
NC renn

CBB

snarest

