Tingperiode 2016-2018 HK møte 9
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Tirsdag 23. mai kl 16.30 - 20
Ullevål
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Anniken Mork
(AM), Arne Åbråten (AÅ)

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

Clas Brede Bråthen (CBB), Tore Øvregård (TØ), Bjørn Einar Romøren (BER),
Kjetil Strandbråten (KS), Magnus Brevig (MB) , Aleksander Støckl (AS)
Arne Åbråten, Kjetil Strandbråten
Bente-Lill B Romøren

REFERAT
Sak nr
1
2
3

Sak
Referat fra HK møte 8 var godkjent via mail og lagt ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av sakene
Handlingsplan – status
Organisasjon
Det ble opplyst at Ståle Villumstad har takket ja til stillingen som
arrangementsansvarlig i NSF hopp. Stillingen rapporterer til
utviklingssjef (TØ)
Økonomi
Sportsjef gjennogikk status økonomi. Sikre inntekter er økt noe, og
midler fra «frosset» prosjekt er frigitt til sport science stilling pluss
redusert egenandel til ny toppidrettsatsingsgruppe. Dette er iht
tidligere vedtak. Kostnader til alle stillinger som det er inngått avtale
for er inkludert i estimatet for 2017. Det er fortsatt ledige merker til
sponsorer pluss strategiske partnere. Arbeid med dette er pågående,
og ved inngåelse av nye avtaler kan det frigjøres midler fra bundet
prosjekt til å inngås avtale med en person for avlastning på
kommunkasjon/marked. Forslag til eventuelle andre tiltak fra
prosjektpotten, skal fremlegges for HK til godkjennelse.
Vedtak
HK tok informasjonen til etteretning og ber om å få tilsendt
økonomirapport pr utgangen av mai med forklaringer når den
foreligger.
Toppidrett evaluering og planer
Evaluering av toppidretten ble gjennomført i slutten av april. Det ble
konkludert med at følgende områder må forbedres:
• Struktur
• Kommunikasjon
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Tid

Alle

D/B
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29.05.17
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06.06.17

• Testing
• Dokumentasjon
Det er tatt ut 12 løperer til toppidrettssatsingen. Uttaket er gjort
basert på resultater og utviklingsnivå.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering.
Sport science
Magnus Brevig gjennomgikk innholdet i sin nye funskjon som leder
for idrettsvitenskap i hopp (sport science). Vi skal jobbe systematisk
med testing og dokumentasjon med samme tankegang på alle nivåer
gjennom utøverens utvikling, ref SUM. Det legges opp til samarbeid
med ulike eksterne miljøer, og ambisjonen er å legge til rette for at
det norske hoppmiljøet (trenere og utøvere) skal få tilgang på
dokumentert informasjon til beste for egen utvikling. Det må
aksepteres at noe av informasjonen vil holdes konfidensiell i en
periode av konkurransemessige hensyn på toppnivå i WC.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering og ser frem til å få en status i
arbeidet i løpet av høsten.
Handlingsplan 2017 – 2020 prosess
Tore orienterte om tidsrammen for prosessen med handlingplanen.
Frist for ferdistilling og oversendelse til Skistyret er november 2017.
Vedtak
HK tok orietneringen til etteretning
Handlingsplan 2017/18
Overordnet handlingsplanen for hopp 2017/18 ble lagt frem.
Vedtak
HK gir sine kommentarer til planen via mail til BLBR med kopi til alle.
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Kommentarene blir konsolidert og diskutert med NSF hopp
admininstrasjonen og endelig handlingsplan blir sendt til HK for
godkjenning. HK medlemmene vurderer alle områder, men har et
særlig ansvar for mål innen egne ansvarsområder i komiteen.
Arrangement
Alf Tore la frem innstillingen fra arbeidsgruppen som har arbeidet
med «Fremtidige arrangment og utvikling av NM hopp» .
• NM stor bakke fortsetter som midtukerenn pga WC
kalenderen
• NM normal bakke er det «viktigste» nasjonale rennet for
utøvere på nivået under toppidretten. Det er viktig for
arrangører og har potensial for utvikling. Det foreslås å
arrangere NM normal bakke rett i forkant av WC start
(avklaring med kalender for andre skigrener med tanke på
mulig TV dekning) og bruke det som del av uttak til WC laget.
Hvis det ikke skulle være mulig å arrangere på tidlige vinter,
foreslås det som alternativ at rennet gjennomføres helgen
etter WC avslutning, på linje med det som gjøres i langrenn
og alpint. TV dekning er ikke i avtalen med NRK for dette
mesterskapet, men det er grunn til å se på mulighetene for
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et samarbeid med NRK.
NC er en viktig treningsarene for utøvere som er på nivå for
uttak til COC og WC. For denne gruppen er det viktig at de
kan håndtere et tett rennprogram med reising. Utøvere på
nivået under må vurdere renndeltagelse sammen med
trener sett i lys av egen utvikling. NC er et renntilbud og det
skal ikke legges opp til at alle må være med på alle renn. Det
var klar innstilling og vedtak etter trenerforum i fjor at
nedrykk ikke skulle skje. Reglementet vårt, publisert i
Sesonginformasjonen, viste seg dessverre å være feil på
dette området.. Det er sterk anbefaling fra våre
landslagstrenere at nedrykk ikke skal finne sted, men at
trenere og utøvere sammen beslutter hvilken av de aktuelle
klassene vedkommende starter i. Det anbefales at det kan
arrangeres NCA, NCB og NCC i helger der det er
internasjonale hopprenn i Norge. Dette kan gjøres sammen
med regionale renn.
Regionale arrangement er viktig for å stimulere rekruttering
og opprettholde aktivitet i anleggene. Ansvaret for denne
typen arrangement ligger hos kretsene, og NSF kan komme
med forslag til opplegg for gjennomføring. Det vil bli holdt
et gruppearbeid med påfølgende diskusjoner om dette
temaet på vårmøtet 10 juni.

Vedtak
HK støtter forslagene fra arbeidsgruppen og ber om at
gjennomføringen/planleggingen av disse blir innlemmet i
handlingsplanen og målene til arrangmentsansvarlig.
Vårmøte 2017
Agenda ble gjennomgått og kun mindre justeringer ble gjort.
Valg av valgkomite skal gjøres på vårmøtet, og det oppfordres til å
komme med forslag på kandidater til leder og 2 medlemmer. Husk å
spørre de som foreslås om de er interesserte i å stille som kandidater.
På fagmøtet har kretsene en stemme hver og hvert HK medlem har
stemmerett
Vedtak
Navn på kandidater som er villige til å stille til valg sendes Tore
Øvregård.
Workshop opplegg
1. Organisering av aktiviteter for å bli verdens beste hoppnasjon
2. Kretsenes ansvar og oppgaver for å skape lokale og regionale
arrangement - hva gjør vi for å bedre tilbudet
Formålet med begge gruppearbeidene og diskusjonene er
å avdekke oppfatninger om hvor er vi i dag, årsaker og forslag til
tiltak for å bli bedre.
Vedtak
HK vedtok sakslisten og ber om at den sendes kretsene samt legges ut
på web. Det skal oppfordres til kretsene om å komme med forslag til
saker som ønskes tatt opp på møtet, samt forslag til leder og 2
medlemmer av valgkomiteen

Bente-Lill B Romøren
24.05.2107

