NSF Høstmøte. Fagmøte Hopp
Scandic Helsfyr Hotell fredag 19. og lørdag 20. oktober
18.00 Hoppkomiteleder Bente-Lill B. Romøren (BLBR) ønsket velkommen
Rekord i antall delegater.
Ståle Villumstad registrerte oppmøtte delegater. (se vedlegg)
FIS dommerne for første gang med på høstmøtet. ObMan Ole Walseth tar ordet og presenterer de
norske FIS dommerne for delegatene.
BLBR:
Mål for møtet: God dialog, informasjon, erfaringsutveksling og motivasjon.
Hva er viktige politiske oppgaver for hopp?
Økonomi:
• Sårbarhet, ingen industri i ryggen
• Vår største verdiskapning kommer fra arrangement
• Ingen av inntektene tilfaller oss til frift
Omdømme NSF:
• Fortsatt mye å jobbe med
Utvikling av norsk hoppsport
Legger fram utkast til “Politisk handlingsplan”
Planen ferdigstilles i november
(økonomiske rammevilkår, samhandling, arrangement, internasjonalt arbeid)
• Hvordan få mer midler fra NSF sentralt (synliggjøre verdien hopp generer)
• Ingen kan arrangement av hopprenn bedre enn NSF Hopp, og hvordan kan hopp få en mer
sentral rolle i egne arrangement
Carlo Brömel med gjennomgang om Midtstulia Cup (alternativt rennformat)
Et alternativt treningstilbud som er satt i gang i Oslo (nytenkende treningstilbud)
Carlo Brömel, trener kombinert i Kollenhopp, med gjennomgang av spennende prosjekt.
Forteller om Telenorkarusselen i K10 og K20-bakker.
Har også satt i gang fire renn i K40 og K60.
Målet er å gjøre det lettest mulig å arrangere tilbudet, ideen kom fra hovedtrenerne. Trenger kun tre
personer til å gjennomføre en slik kveld. En må stå på toppen, en person får speakeransvars for å
skape stemning pluss lengdemåler. Det er de tre minstekravene som må på plass. Kan avvikles
mellom tre og fem personer i ulike støttefunksjoner.
Mål: Skape kult renn og engasjement i regionen. Øke treningstilbudet. Kompetanseoverføring fra elite
til ungdomssatsing. Tenke utvikling av ferdigheter og teknikk. Effektivt og lett gjennomførbart
arrangement. Sosialt arrangement (bli kjent). Verdensmester Rune Velta jobber med rekruttering.
Går gjennom reglement. Deler inn bakken i 10 soner. Påvirker poeng hopperne får. Har vurdert
nedslag gjennom pluss og minuspoeng. Får to plussmeter med nedslag, 0 ved gjennomsnittlig landing
og minus tre poeng uten forsøk på nedslag. Viktige oppgaver: 1) Sittestilling balanse + symmetr, 2)
Svevet symmetri og armføring, 3) Slå verdensrekorden i meter over 7 hopp (noen hadde 5), 4)
Rennresultat siste kveld. Alle renn teller i sammendraget.

Påmelding på stedet 17.30-18.15. Startet renn ved 18.00-tiden i K40. Flyttes opp i K60 18.55. Fysisk
oppgave/kombinert 19.30. Ferdig 19.45, totalt 1 time og 45 minutter. Fysiske oppgaver: Terrengløp
og spenstøvelse. Snitt på 40 deltakere.
Fritt valg av bom uten “straff”, ingen startliste/rekkefølge (starter bestemmer), ingen klasser.
Gjennomsnittlig antall hopp: 9-12. Resultatservice via Facebook. Diplom sendes ut på epost.
Utøverne filmes bakfra og fra siden. Bildene brukes til å gi veiledning til endringer og gjøre utøverne
mer bevisst. Får tips til neste treningskveld.
Fordeler: Effektiv renngjennomføring (ikke erstatte tradisjonelle renn, men høydepunkt i
treningshverdagen om høsten). Utøverne får en hel treningsøkt, få folk trengs for å arrangere det, være
utviklingsorientert og tilpasse ting individuelt (bomvalg), liten tidsbruk, ingen begrensninger for
kreativitet. Ekstra gøy: “Curlingfelt” på sletta der barna skulle “stoppe” nærmest midten som i
curling.
Tore Øvregård gikk gjennom rekrutteringsprosjektet med Kina
Vi vil være verdens viktigste hoppnasjon. Vi har 22 utøvere på Øyer. Vi ønsker å bygge opp Kina til å
bli en god hoppnasjon. Med 1,4 milliarder innbyggere kan det bli spennende. For oss er det viktigste
den læringen vi får. Vi snakker med utøvere som kun snakker kinesisk og skal lære teknikk via tolk.
Hvordan lære teknikk? Utviklingsmodellen vår viser at det er viktig å være alsidig og ha en variert
grunnmur. Utøverne tar tekniske endringer veldig fort. Viser TV-innslag om prosjektet, som har skapt
stor interesse i mediene. “De spør hele tiden når er neste gang vi skal hoppe”. Flere lokale oppslag.
Tore forteller at utøverne gjerne blir med Norge rundt for å skape oppmerksomhet. NRK vurderer
TV-serie. VG Helg har fulgt prosjektet. Tysk TV kommer. Olympic channel har vært på reportasjetur.
Sportssjef Clas Brede Bråthen er prosjekteier, mens Tore Øvregård er prosjektleder. Kjetil
Strandbråten er sportslig ansvarlig. Utøverne bor på Nermo i Øyer. To daglige treningsøkter. Bruker
haller i nærområdet. Har bygd opp eget teknikkrom. Er det mulig å få disse opp på internasjonalt nivå
til Beijing-lekene. Hvordan drive opplæring med færre ord? Utøverne har vanskelig for å ta til seg
positiv feedback. De er ikke vant til dialog. Finne balanse med det som er bra i Kina og Norge.
Konsept RAW AIR-rekrutering ved TØ:
Vil lage Raw Air Stars. Vil lage Raw Air Stars. Noen har lang vei, men de som er i nærheten av Raw
Air-bakker inviteres inn. Lage startnummer som de store heltene. Får stjerne får hver deltakelse.
Målgruppa er 6-12 år. De yngste først. Ønsker å påvirke suget etter å ta til seg ferdigheter. Ønsker å
ha Hoppsportens dag 5. januar. Planen er et årlig arrangement under hoppuka, som vil gi drahjelp. Få
videoer fra A-lagsgutta i Tyskland og Østerrike (gjør dette, prøv slik). Presseskriv til lokalavisene.
Ståle Villumstad gikk gjennom Konica Minolta Norgescup
Går gjennom mulige endringer til retningslinjer. Ber fagmøtet komme med innspill. Rankingliste?
Hvordan klatre til høyere utviklingsnivå? Hva betyr rimelig reisevei? Hvem skal være med? Hva skjer
når kombinert skal delta i norgescup (nivå)? Skal NM telle på rankinglista? Hvordan gjennomføre
renn i helgene?
“Alle med” ved Atle Rolstadaas
Oppgaver. Jon Ola Skrutvold fra hoppkomiteen forteller om oppgaver som er gjort i styret. Atle
Rolstadaas forteller om opplegget allemed.no. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap.
Påvirker også skisporten. Nesten alle frivillige organisasjoner er med – det samme er Norges
Idrettsforbund.
Mål for kvelden: Se på rekruttering i et større bilde. Hva gjør vi bra? Hva vil vi forbedre? Våre første
steg? Hvem tar ansvar? To grupper ser på utstyr og utfordringer. Andre grupper ser på reise og
opphold. To grupper ser på rekruttering. Siste tema er status og press. Gruppearbeid. Oppgaver deles
ut.
LØRDAG:

Clas Brede Bråthen går gjennom økonomi og budsjett samt handlingsplan
Utøverne leverte tidenes beste prestasjoner fra junior-VM til gull i vinterlekene og skiflygings-VM.
Tidenes sesong! Vi er den nasjonen i verden med mest aktivitet. Ingen nasjon har flere hoppere. En
god snøvinter med gode prestasjoner, gjør at der man har ildsjeler og anlegg, så er det bra aktivitet Og
med godt utstyr så får man virkelig interesse. Roser Nord-Trøndelag for jobben med å restaurere
bakker og øke rekrutteringen. Og på Vinstra bygges det nytt anlegg, hvor det blir hovedlandsrenn til
vinteren. Det betyr at man får et moderne treningsanlegg i Gudbrandsdalen, som man har ønsket seg i
30 år. På kvinnesiden ser vi ok rekruttering av jenter. På hoppskolen e er det cirka 30 prosent jenter.
Det er ikke ulikt mange andre idretter. Et lite hjertesukk er at hopp og kombinert konkurrerer om de
samme utøverne. Der må det skje noe. Vi har et fellesprosjekt med Olympiatoppen. Det er ikke blitt
flere totalt, men blitt flere i kombinert, men halvert på hoppsiden i de nevnte klassene. Det er fryktelig
klønete, at to av de minste idrettene i NSF kniver slik. Vinter-OL i 2022 har lagkonkurranse, og for å
kunne stille med et slagkraftig lag må vi sikre rekrutteringen.
Det jobbes for å få Vikersund tilbake på kalenderen i 2019 og på lang sikt. Ståle Villumstad får ros for
jobben med å få Vikersund godkjent i bakkekomiteen. Hoppsjefen forteller om utdanningsløft siste
tre-fire år. Vi har utdannet trenere på ulike nivåer, og har flest av NSF-grenene på nivå 3. Samtlige
ansatte i organisasjon må ta prestasjonsledelse. Grepet med å opprette sports sciende-avdeling har ført
til at kunnskapsnivået har økt ganske mye. Det grepet har vært viktig. Jeg opplever at Magnus Brevig
(som har ansvaret) også jobber inn mot teamene. Utøverne får tilgang til bedre kompetanse. Slutt på
peilingsskolen, mer akademisk bakgrunn bak alt som læres bort.
Økonomi: Vi er en gren som generer fryktelig mye mer inntekter enn vi får lov til å disponere selv.
Det er et stort risikomoment. Vi er en ekstremt sårbar gren. Vi har ingen industri i ryggen. Vi har
vært heldige som har klart å finansiere det vi holder på med i 30 år, men NSF har også vært heldige
som kan dra nytte av alt hopp skaffer av inntekter. Det kan komme tider uten hovedsponsorer som vil
spytte inn fryktelig mye penger. Vi lever hele tiden på en knivsegg. Avtalen med LO er et av de
største sponsoratene i norsk idrett. I forhold til størrelsen på vår gren, er det nok den største avtalen i
norsk idrett. Det er den største avtalen i internasjonal hoppsport. Det forteller samtidig om
sårbarheten. Der pengene i alpint og langrenn ligger knyttet til utstyr og destinasjon, ligger vår verdi i
et stort antall TV-seere verden rundt.
Vi har god kontroll på økonomien i hopp etter årets ti første måneder. Vi har levert positive tall tre år
på rad. Vi. har en sunn økonomi. Vi har en ganske kraftig budsjettøkning fra 2018 til 2019. Det ser ut
til at vi øker med 10 millioner kroner. Det skyldes samarbeidet med Det kinesiske skiforbundet. Det
generer ikke enormt overskudd for oss, men sikrer flere som jobber i hopp og vi får inn mer midler
enn vi hadde. De dekker noen av lønnskostnader.
Marked og kommunikasjon: Jeg opplever at vi opererer i et marked som er ekstremt tøft. Det er
vanskeligere enn noen gang å hente penger i markedet. Kommunikasjon blir viktig. Steinar
Bjerkmann ansatt som kommunikasjonsansvarlig. Hopp har i praksis ansvar for alle arrangement fra
COC til kretsnivå. Vi føler nå at vi kommer mer og mer inn i ansvarsområdene rundt Raw Air. De
fleste rennene i Norge heter Raw Air. Det er snakk om fryktelig mye penger som omsettes. Svært lite
blir igjen i hoppsporten, og det er et tankekors. Den arenaen som er viktigst fra 16 år og oppover,
Konica Minolta Norgescup. Vi har hatt folk heltidsansatt med hopprenn i Norge siden 2005/06. Vi har
hatt høyt fokus på å lage gode arenaer for utøverne våre. Til tidlig 2000-tall brydde ingen seg om
norgescup. Nå er situasjonen helt annerledes. Vi har god deltakelse i rennene. Bra anleggssituasjon i
Norge, men mangler fortsatt mye i Nord-Norge, selv om det ser positivt ut i Mo og Rana og Tromsø.
Ståle Villumstad går gjennom praktisk info foran 2018/19-sesongen
• Terminlister
• Hoppbakkeprosjekter
• Stor-NM 2020
• FIS-koder, avgifter, rutiner

Gjennomgang av hoppsidene på Norges Skiforbundets nettsted. Jeg føler vi har god kontroll over
terminlista for norgescup og mesterskap i Norge. Viktig å presentere den tidlig. Oppfordrer kretsene
til å gjøre det samme. Ikke kø av klubber som ønsker å arrangere renn, men får de spørsmål - stiller de
opp. Kretsene kan gjerne snakke litt mer sammen om å arrangere renn, spesielt for ungdom.
Jobbes for K95 og K125 på Kvaløysletta i Tromsø. Forprosjekt for å få bygd normal og stor bakke.
Arktisk Arena AS er stiftet. I Mo i Rana er planlegges Fageråsen K90 renovert. Laget reguleringsplan
for rekrutteringsbakker. Jobbes med normalbakke og rekrutteringsbakker i Molandsbakken i
Vegårdshei. I Jordalen, Gålå bygges det rekrutteringsbakker opp til K70. Hovedlandsrenn til vinteren.
På Rena vurderer man lys i storbakken. Det gir bedre muligheter for å arrangere flere renn. Kan få
kveldsrenn. Rekrutteringsbakker K10, 20, 40 og 60 er i ferd med å ferdigstilles. Trollbakkene (Evje)
der er fire helårs rekrutteringsbakker på plass, K45 bygges. Også nytt porselensspor i Gjerpenkollen.
Odd Rolland tok også ordet og fortalte om Bavallen i Voss. Der er det bygget nytt tilløp med isspor
med fryseanlegg etter ras for noen år siden. Investert 2,5 million kroner, og lagt ned over 1000
dugnadstimer. Får applaus fra salen!
Gjennomgang av world cup-bakkene. Granåsen og Lysgårdsbakken får etter planen sertifikat godkjent
i løpet av kort tid. Nye avsatser på plass. Tak på toppen i Granåsen. Samtidig bygges det flere og nye
avsatser i Tveitanbakken på Notodden. Får nytt sertifikat. Går gjennom utfordringene i
Vikersundbakken. Fire områder i profilen er adressert. Mest diskusjon rundt kulen. Det handler om en
sikrere bakke og en utviklingav sporten med flest mulig hopp mellom K og HS (200-240 meter), færre
korte hopp på 130 og 160 meter.
Stor-NM 2020: Alle grener og mange øvelser. Hopp får normal bakke, kretslag og stor bakke. Legges
til mars 2020. NRK med bred TV-dekning. “NM-uke” vinter.
Går gjennom FIS-koder. Hopp har sentralt dekket avgifter for å registrere hoppere som skal delta i
internasjonale renn. Heretter er det kretsene som faktureres for aktive FIS-hoppere. Årlig avgift
betales til FIS. Lister vil oppdateres på høsten ift. om noen skal ut av listene.
Øystein Lunde forteller om demokrati, organisering og struktur i Norges Skiforbund
Forteller om forholdet mellom klubb/krets, som er representert på skitinget og kretsledermøtet.
Skitinget vel skistyret, som står for den daglige driften av Norges Skiforbund mellom tingene.
Skistyret oppnevner formelt de seks grenkomiteene etter innstilling fra fagmøtet. Grenkomiteene
rapporterer til skistyret og fagmøtet. Fagmøtet er rådgivende organ for Skitinget, kretsledermøtet,
skistyret og grenkomiteen og kan behandle alle saker innen grenkomiteens oppgave- og
myndighetsområde. Fagmøtet avholdes hver vår (vårmøtet). Tradisjon for høstmøte. Praksis er at
fagmøtene i NSF er åpne. Går gjennom hvem som har stemmerett og hvem som kan velges inn i
grenkomiteen. Debatt om hva slags kompetanse som ønskes i for eksempel hoppkomiteen
(kommunikasjon, ledelse, hoppteknisk etc). Hoppsjef Bråthen ber om retningslinjer for hvilken type
kompetanse valgkomiteen skal søke etter. Skitinget har bestemt seg for å se på hvordan Skiforbundet
skal henge sammen og styres i framtiden. Utvalget skal komme sitt forslag til Skitinget i 2020. Alf
Hildrum leder det utvalget.
Teamene
Kollenhopp (Roar Gaustad): Vi er et team med hopp og kombinert. Startet med aldersbestemte
klasser. Marikollen gikk i sin tid inn i Kollenhopp. Vi har eliteutøvere og helt ned til seksåringer i
gruppa. Uten de yngste, ville hoppsporten i Oslo dø. Vi har aldri hatt flere utøvere: 88. Det er fire
fulltidsansatte trenere. Yngve Ludvigsen jobber dessuten for toppidrettssatsingen (B-landslaget).
Samarbeider med Wang. 20 utøvere går på Wang. Erlend Munkeby er ansatt som daglig leder fra 1.
juni. Jobber sammen med Gaustad fra 1. januar. Vi føler selv at vi har en sunn økonomi. Bygger opp
egenkapitalen. Satsingsområdet er først og fremst rekruttering. Vi har skiftet ut utstyr det siste året for
100.000 kroner. Det betyr bra park med utstyr i Midstulia. Det skal ikke stå på midler til rekruttering.

Uten rekruttering har vi ikke lenger skihoppere. Sportssjef Clas Brede Bråthen ber om at utstyr som
kasseres samles inn og gis til Bulgaria, som forsøker å bygge opp hoppsporten. Vi ser veldig positivt
på samarbeidet med Norges Skiforbundet. Slik har det ikke alltid vært. God kommunikasjon begge
veier. Skulle gjerne hatt litt av pengebingen til skiforbundet... Får ros fra hoppsjef Bråthen rundt
fokuset på rekruttering. Handling bak ordene.
Flying Team Vikersund (Tor Håkon Standnes): Vi er cirka 25 utøvere, delt på to lag. Vi håndterer
utøvere fra 12 år og til senior. Har utøvere fra Buskerud, Oppland, Telemark og Vestfold. Vi har seks
trenere i teamet (ingen på fulltid). En har femtiprosents stilling, resten er frivillige (kostnadsdekning).
Hjertet brenner for skihopping Teamet har vært på årlig samling i Polen. 50 stykker drar på tur.
Bruker ikke mer penger enn vi har, og det er vel definisjonen på sunn økonomi. Mangel på ressurser
er et tema. Omsetter for 1,3 millioner kroner årlig. Gleder oss veldig til vi får en hoppbakke ferdig
(K65). Det vil gi en bedre snøsikret bakke. I motsetning til Kollen jobber ikke vi med rekruttering,
men det bør være satsingspunkt nummer én. Kommunikasjonen inn mot NSF: Vi får den hjelpa vi ber
om. Kanskje bør man forske på hvorfor folk søker seg til hoppbakken. Hopp-Norge har stor
kompetanse på toppidretten, men vi ser at norgescupen begynner å bli ressurskrevende.
Terminlisteforslaget betyr 25 overnattingsdøgn. Da blir det kostbart for ti utøvere og tre trenere
(350.000 kroner). Betaler inngangsbillett, så betaler vi samlingsdøgn og norgescup. Seniorlaget
betaler noe mer i treningsavgift enn de yngste. Sportssjef Bråthen vil se på hvordan Vikersunds World
Cup-renns omsetning kan brukes på rekruttering. Sette på agendaen hvordan verdenscupsomsetningen
kan komme rekruttering til gode. Frykter at hoppsporten i Norge (bredde) skal dø selv om de store
rennene bare øker i inntektene. Vurdere å sette ned utvalg som ser på rekruttering!
Trønderhopp hadde meldt forfall.
Lillehammerhopp / NTG var også invitert, og hadde ingen representanter under møtet.
NRK skal ha ny Superlørdag. 12. Januar 2019, Knyken Skisenter. Der ligger det en hoppbakke.
Hopp har ikke vært en del av superlørdagen. Det håper vi å gjøre noe med i vinter, sier Ståle
Villumstad. Kom med innspill!
Basisturne
NSF gjennomfører en basisturne rundt i Norge med fokus på allsidig aktivitet. På flere av lokasjonene
er det hoppmiljøer og anlegg som vi bør inkludere.
SKIKRETS
STED
KLUBB/MEDARRANGØR
DATO
Sør-Trøndelag
Trondheim
Bratsberg IL
14.-15.januar
Akershus
Fossum, Bærum
Fossum IF
22.-23.januar
Oslo
Linderudkollen, Oslo Kjelsås IL og Østre Aker Skiklubb
30.-31.januar
Nord-Trøndelag
Steinkjer
Steinkjer Skiklubb
4.-5.februar
Nordland
Mo i Rana
Bossmo & Yttern IL og Rana IL
6.-7.februar
Finnmark
Alta
Alta IF og Alta alpin
11.februar
Finnmark
Kirkenes
Kirkenes og Omegn SK / Sandnes IL 13.-14.februar
Oppland
Gjøvik
Vind IL
TBD ?
Jenteprosjektet og rekrutering ved Line Jahr
Jenterekruttering under landslagsnivå. Prosjekt 2022 startet opp i mai 2017. Samarbeid med
kombinert. 4 jenter på satsingsgruppe hopp i 2018/19. Rune Rebne er koordinator. Mål: Rekruttere
henter fram til OL i Beijing i 2022. Øke antallet utøvere. Olympiatoppen involvert. Stor
skadeproblematikk blant jentene. Spesielt knær er utsatt. Seks jenter har sluttet pga. korsbåndskade
(meg inkludert). Kjedelig når vi er så få. Kun ei jente har kommet tilbake fra korsbåndskade.
Basistrening VGS i Trondheim, Oslo og Lillehammer. De fire jentene på årets prosjekt er potensielle
verdenscupdeltakere og aktuelle for lagkonkurranser i world cup. Tre A-lagsjenter, men trenger en
fjerde for å komplettere laget og kjempe om pallplass. De fire har utmerket seg i norgescup i år og
fjor. Mye matching opp mot A-laget. Seks samlinger før sesongstart, hvor man på flere er tett på A-

landslaget. Jobbet mye med teknikk. Fått hjelp fra Jermund Lunder. Bedring av utstyr, hjelp fra
Magnus Brevig. Ofte er treningsbakgrunnen blant jenter for dårlig når de starter på VGS, og de får
belastningsskader. Vi skal gjøre jentene bedre rustet til å tåle trening på skigymnas. Basistrening for
jenter 14-15 år.
Skal samarbeide med kombinert, men føler at det er blitt drakamp om de yngre jentene. Vi må sette
oss ned og skape en bedre samarbeidsplattform. Vurdere om man skal finne andre grener å
samarbeide med, også med tanke på å styrke skadeforebyggingen. Da reduserer man kanskje
konfliktnivået og kampen om utøverne. Dialog på komité-nivå. Slik situasjonen er nå, kan det ikke
fortsette. Paradoks at samarbeidet ikke fungerer. Aller viktigst er uansett å øke rekrutteringen.
Ståle Villumstad med debatt om Konica Minolta Norgescup
• Innspill på evt. endringer av retningslinjer
1. Når skal man ut av rankinglista?
2. Kvalifisering til utviklingsnivå (C, B, A, Elite). I norgescupen starter man i utgangspunktet på nivå
C. Blir man topp tre i en helg sammenlagt, kvalifiserer man for neste nivå. Ser at det gir få deltakere i
C, og mange de øverste nivåene. Skal man ha færre som kvalifiserer seg? Andre kvalifiseringsregler?
En utfordring at for mange hopper for kort, og at man får et stort sprik i klassen. Risikerer at lavere
utviklingsnivåer utvannes, og gjør det utfordrende for juryen å fastsette farten. Vurdere opprykk for
vinneren og de utøverne som er innenfor for eksempel 5% av vinneren.
3. COC-poeng for å være kvalifisert for eliteklassen ved sesongstart?
4. Alle juniorer skal ta nye kroppsmål foran hver sesong (vinter).
5. Premier må hentes i bakken, ettersendes ikke.
6. Presisering av “rimelig reisevei”. Norgescupen er for juniorer og seniorer. Alle i hele Norge er
hjertelig velkommen til å delta. Unntaksregel for at de som er enda yngre kan delta på enkelte
bestemmelser, som rimelig reisevei. Noen mener det er hele Norge, andre innen et par timers tid. Skal
yngre enn junior få delta i norgescup? Istedenfor kilometer, kanskje begrense antall renn en får
konkurrere i. Sørge for kostnadsreduksjon og sørge for at man driver med det som er i viktig
(utviklingsmodellen). Du skal ikke trenge å bruke mye tid og penger på å reise rundt for å hoppe noen
få hopp i renn for å forsere enn idrettskarriere. Kan fungere diskriminerende for distriktene. Utkantene
kan bli rammet. På jentesiden er det ulike regler kombinert og hopp. Kollen advarer mot for mange
begrensninger. Viktig at utøvere fra små miljøer får komme ut og få inspirasjon fra andre miljøer.
Vurdere å åpne for et renn i måneden der begrensningene ikke gjelder. Viktig for trenere å ta ansvar.
7. Kombinertutøvere tilbys å hoppe på utviklingsnivå A og B i hopp, så får trenerne bedømme hvilket
nivå de bør påmeldes. FIS/COC = hopp A, kombinert A = hopp B, kombinert B = hopp C. Må vinne
A for å delta i eliteklassen. Bør kombinertutøvere som har tatt world cup-poeng i kombinert få delta i
utviklingsnivå elite i hopp?
Innspillene tas med til HK-møte for vedtak.
Ingen innkomne forslag.
Evt. andre forslag: Opprette organisasjonsutvalg (hvordan hoppsportens interesser ivaretas). Forslag
fra Clas Brede Bråthen. Hoppkomiteen tar oppgaven og de interesserte tar kontakt med Bente-Lill
Romøren.
Valg av valgkomite flyttes til Vårmøte 2019.

