Tingperiode 2016-2018 HK møte 15
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Lørdag 2.12.17 kl 09 - 15
Lillehammer hotell
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)
Clas Brede Bråthen (CBB) , Tore Øvregård (TØ), Ståle Villumstrad (SV), Kjetil
Strandbråten (KS)
Anniken Mork, Alf Tore Haug, Arne Åbråten, Kjetil Strandbtråten
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak
nr
1
2
3

Sak

Ansvar

Type

Referat fra HK møte nr 14 var godkjent på mail og legges ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av sakene
Status
Økonomi
• Estimatet for året ligger an til et lite overskudd. Det er kommet inn
noe mer inntekter en tidligere estimert.
Marked
• Det er signert ny avtale med BWT som strategisk partner med
drikkeflasker
• Det foreligger tilbud fra to klesleverandører. Vurderinger og samtaler
foregår
• Vi har fortsatt to usolgte merker. Prisnivået vårt er høyt, men vi
ønsker ikke å redusere av hensyn til øvrige sponsorer og fremtidig
ødeleggelse av vår verdi.

TØ

snarest

Anlegg
•
•

•

Besøk til Tromsø ifbm. utreding av Stor NM 2020, og bruke dette som
påskudd for utvikling av K90/K120 på Kvaløysletta.
Avtale på gang mellom NTG, Lillehammer skifest (WC) og
Olympiaparken ang. bistand under arrangement og bruk av
Lysgårdsbakkene vederlagsfritt til nasjonale renn 1 helg vinter og 1
helg sommer.
Skiforbundet har mini snøproduksjonsutstyr for utlån. Ett i TRD og ett
i LHMR/OSL (som er på reparasjon). Egner seg for bruk i
rekrutteringsanlegg. Informasjon ut til hoppklubber.

Sak
nr

Sak

Ansvar

Type

TØ

04.12

CBB

04.12

Arrangement
•
•
•
•

•
•
•

NC Vikersund startet vintersesongen på en god måte.
NC terminliste lagt, og usikkerhet på Lillehammer (inkl. JR VM Stor
bakke) er redusert (ref. avtale beskrevet under anlegg over).
Ønsker arrangør til NC i palmehelga. Teamene ønsket renn denne
helga for avslutning av sesongen.
Terminliste for 18/19 under utarbeidelse og skal avstemmes med
arrangementsutvalget og kombinert 6. januar 2018 i Trondheim.
o Herunder identifisere arrangør for NM Normalbakke på snø
rundt i Norge; også de kommende årene.
Finale Hopptreff lagt til Raufoss 3. og 4. februar med aktivitetsdag
lørdag og lagkonkurranse søndag.
Rena har antydet at de vil søke HL 2020.
Vurderer muligheten for å arrangere TV-sendt sommerhopphelg.

Bredde
• Pilotrosjekt i SFO på Hedmark under planlegging. Utrulling til andre
fylker hvis det blir suksess
Kompetanseutvikling
• T2 godkjent av NIF. Planlegger T3 Hedmark, oppstart høst 2018.

3

Vedtak
HK tok statusen til orientering
Handlingsplan
Handlingsplanen ble gjennomgått. Mindre justeringer settes inn før
oversendelse til Helen Ingebrigtsen og Ingvild Berg for godkjennelse i
Skistyret
Vedtak:
HK godkjenner justert handlingsplan for hopp 2017 – 2020. Endringene
foretas av TØ før planen sendes til Skistyret

4

Budsjett 2018
Inntektsbudsjett ble godkjent på forrige HK møte. Det ble vist en oversikt
over sikre inntekter, inntekter for retegning og usikre inntekter. Inntekter
for retegning anslås til 90% sikre basert på diskusjoner med sponsorene.
Utgiftsbudsjettet er opprettholdt på nivå med 2017. I kostnadsbudsjettet
er det inkludert prosjekter til en verdi som tilsvarer usikre inntekter.
Disse prosjektene er budsjettert på ulike avdelinger, men fremgår som
«fryste» kostnader inntil inntektene er sikret. Dette er videreføring av
prinsipper som er anvendt de siste årene.

5

Vedtak:
HK godkjenner budsjett for hopp 2018.
Budsjettet sendes til Marianne Fismen 04.12.17
Mediehåndtering hopp
Reviderte retningslinnjer for mediehåndtering i hopp ble gjennomgått.

Sak
nr

6

7

Sak

Vedtak:
Retningslinjene for medihåndtering ble godkjent med noen justeringer.
Dokumentet renskrives og distribueres
Tildelt støtte fra NSDL
NSF hopp har fått tilsagn om støtte fra NSDL – I Svevet til prosjekter innen
rekruttering. Administrasjonen foreslo å bruke pengene til å styrke
pilotsprosjektet med aktivitet i SFO
Vedtak:
HK støttet forslaget fra admininstrasjonen. NSDL blir informert
Salg av sponsorklær
NSF har solgt klær fra landslagskolleksjonen i forbindelse med ulike
hopparrangementer og på nett. Overskuddet fra salget har gitt et godt
bidrag til aktiviteter i tilegg til øvrige inntekter.
Det er fremmet synspunkt fra et av våre hoppteam som mener det er lite
heldig i forhold til team at det selges NSF-klær i stort omfang (for eks. ved
Storsamlingen). Det oppleves at det blir vanskeligere å få teamets
utøvere til å bruke team klær. I tillegg synes teamet at NSF-klær og
utstyr bør være forbeholdt representasjonsutøvere.
HK diskuterete saken og la vekt på at salget gir mulighet for flere ønskede
prosjekter, fratar ikke andre mulighet for tilsvarene inntekt og at bruk av
tøyet i team sammenheng kan reguleres i utøveravtalene. Det er
forøvrig vanlig med salg av landslagstøy i stort omfang i flere grener i NSF.
Vedtak
HK gir sin støtte til at NSF hopp selger landslagstøy som en del av sitt
inntektsbringende arbeid.

Bente-Lill B Romøren
04.12.2017

Ansvar

Type

BLBR

snarest

BLBR

snarest

