Tingperiode 2016-2018 HK møte 8
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Onsdag 19 april kl 16.30 - 20
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM)

Fra FIS komite
Fra OLT
Fra Sentral adm
Fra adm
Forfall
Referent

Arne Åbråten (AÅ)
Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER),
Morten Lein (ML), Kjetil Strandbråten (KS)
Clas Brede Bråthen, Tore Øvregård, Kjetil Strandbråten
Bente-Lill Romøren

REFERAT
Sak nr
1
2
3
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Sak
Referat fra HK møte 7 var godkjent via mail og lagt ut på web.
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene.
Økonomi
Status pr mars (foreløpige tall) ble tatt til orientering. Endelig rapport
blir gjennomgått på neste HK møte
RAW AIR
Evalueringsprosessen er igang. Questback er sendt til alle
deltagernasjoner, arrangører og media. I tillegg avholdes
evalueringsmøter med kommunikasjon, arrangement og sport.
Tilbakemeldinger på FIS vårmøte var meget positive. Det uttrykkes
ønske om å fortsette med RAW AIR med visse modifikasjoner.
Kalenderforslaget har ett renn mindre i åpningshelgen og
lagkonkurranser er gjort om til individuelle renn. NSF ble bedt om å
vurdere rennopplegget i forhold til reisebelastning og fleksibilitet i
avvikling i tilfelle værforhold krever flytting. Eventuelle forslag til
justeringer kan sendes FIS (FUNNEL SYSTEM) innen 10.mai.
Det er avholdt møte med NRK, som ønsker å fortsette satsingen på
RAW AIR. De var godt fornøyde med samarbeidet med NSF.
Det skal avholdes evalueringsmøte i styringsgruppen for RAW AIR 26
april. Forslag til opplegg for 2018 vil bli fremmet for Skistyrt i
begynnelsen av mai
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Marked & Kommunikasjon
Innleid hjelp har vært til stor hjelp på kommunikasjon. Dette har gitt

Ansvar

Tid

CBB/BLBR

03.05

Sak nr

Sak
mulighet for betydelig øket aktivitet på sosiale medier.

Ansvar

Tid

Foreløpige tall viser god mediedekning i sesongen.
Positive tilbakemeldinger (topp score) fra media på tilgjengelighet og
service gjennom hele sesongen.
Det jobbes med TV serie om hopp som er planlagt i forkant av OL.
Det ble diskutert alternative saker som kan skape medieinteresse for
hopp untenom vintersesongen.
Mye oppfølgingsarbeid med sponsorer. Eksponeringsverdien i
sesongen har vært god.
Våre sponsorer er viktige for arrangørene, og det er sterkt ønskelig at
det inntas avtale om rabatter for NSF hopp i arrangøravtalene. Dette
forholdet tas opp med ansvarlig for arrangøravtaler
Pågående møteaktivitet med potensielle nye sponsorer.
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Vedtak
Informasjon om kommunikasjon og markedsarbeid ble tatt til
orientering.
Arrangement
Fremtidig arrangment og utvikling av NM hopp
Innspill fra ATH for utvikling av våre nasjonale arrangement ble
lagt til grunn for diskusjon. NM og NC er arrangement som NSF
har ansvaret for. Ansvaret for regionale - og kretsrenn ligger i
kretsene.
NM er vanskelig å arrangere i vintersesongen pga FIS kalender.
Det blir derfor realistisk å fortsatt gjennomføre disse som
midtukerenn og/eller i etterkant av avslutningen av Worldcup,
slik andre grener gjør det. Det er også åpnet for alternativ til å
gjennomføre NM normalbakke på isspor i kalenderåret utenfor
sesong. Arrangør kontaktes for NM høst 2017 og søknad sendes
til Skistyret

BER

ML

snarest

ATH

Snarest

ATH

Snarest

HK ga foreløpige kommentarer til fremlagte forslag.
Vedtak
1. ATH, CBB og arrangementsansvarlig utgjør arbeidsgruppe
for utvikling av NM og NC. Forslag til utvikling og
gjennomføring av disse arrangmentene fremlegges for HK
2. ATH, AM, AS og TØ utgjør arbeidgruppe for utvikling av
arrangementstilbud for aldersbestemte klasser og skal
spesielt vektlegge hvordan NSF kan bidra til å stimulere og
hjelpe kretsene til å utvikle og øke arrangementstilbudet
Jentehoppuke World Cup
Konsept for jentehoppuke i starten av vintersesongen er
diskutert med involverte parter nasjonalt. Formålet med et
slikt arrangement er å øke renntibudet og utvikle jentehopp.
Tilbakemeldingene er positive, men det er sterkere ønsker
fra de berørte om å få flere storbakkerenn i world cup for
jenter og flere renn sammen med guttene. De antar at det
blir bedre mediedekning ved at jentene har sine world cup
renn sammen med guttene og at det er viktig for å bygge
interessen for sporten. Det vil være positivt å starte med en
trippel på Lillehemmer i desember, helst med avslutning i

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

BLBR/CBB

Før 03.05

HK

03.05

HK/CBB

Starter i
april 2017

BLBR/ML

02.05

strobakken
Det ble opplyst i møtet at det er arbeid igang med å etablere
en jentehoppuke i mellomeuropa med start i sesongen
2017/18.
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Vedtak
BLBR og CBB arbeider videre med alternative muligheter for
å utvikle arrangementstilbudet for jentehopp på world cup
nivå og involverer arrangmentsavdelingen i diskusjonene
HKs handlingsplan 2016 – 18
Ansvarsfordeling
Utsettes til neste møte
Prosess for hvordan hopp Norge bør organisere sin aktivitet for å
kunne lykkes med sine mål
Forslag til prosess ble presentert og diskutert.
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Vedtak
Prosessen kjøres av HK og NSF hopp og omfatter
1. kalibrering med hoppnorge om oppfatning av status,
innspill til årsaker, hva som er viktig for å lykkes, hva vi
må fobedre
2. konklusjon og veien videre
Eventuelt
Vårmøte 9 – 11 juni, Gardermoen – saksliste.
Vedtak
BLBR utarbeider utkast til saksliste sammen med ML

Bente-Lill B Romøren
20.april 2017

