
 Tingperiode 2018-20  HK møte 32 
__________________________________________________________________________________ 
 
Møte   Hoppkomitemøte  
Tid   Mandag 02.11 kl 17 – 20.00 
Sted   Teams 
Innkalt(teams) Kristian Brenden(KB) Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola 

Skrutvold (JOS),Anniken Mork(AM) 
Fra adm(teams) Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV);Tore Øvregård(TØ)  
Forfall Ingen 
Referent/Møteleder Alf Tore Haug (ATH),  
  
 
 
REFERAT 

0 
 
 
 

Habilitet 
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av 
sakene 

Ansv Frist 

1 
 
 

Nye hoppkomitemedlemmer: 
Kristian Brenden 
Anniken Mork 
 

  

2 Presentasjon og diskusjon av Prosjektet Hoppende Glede 
Inviterte: Per Bergerud Daglig leder Vikersund DriftAS 
                  Magne Kleven HK Buskerud Skikrets 
                  Steinar Bertelsen Styreleder Buskerud skikrets 
Presentasjonen av prosjektet er utsendt separat til HK og 
adm. (og er tilgjengelig på forespørsel) 
I tillegg til å arrangere VM i skiflyvning i 2022,ønsker 
Vikersund i samarbeid med Skiforbundet, Buskerud 
Skikrets og klubbene å igangsette et prosjekt for å jobbe 
med synliggjøring av sporten og å skape rekruttering. 
HK uttrykte stor anerkjennelse og ønsker å bidra med 
ressurser for å få dette til. 
Det ble også uttrykt vilje til å bidra til å kopiere initiativet 
til andre regioner 
Buskerud Skikrets utrykte også entusiasme og ønsker å 
forankre støtte i skikretsen ASAP 

 TØ/JOS                                 

3 Presentasjon av kretsutvalgets innstilling(utsendt separat) 
Mandat(kortversjon) 
-Følge opp organisasjonsutvalgets anbefalinger knyttet til 
å styrke kretsene som bindeledd mellom klubb og gren 
-Kartlegge  
-økt tilrettelegging for kretsene til å arbeide med 
utviklende aktiviteter 

  



-Foreslå tiltak for å bedre kommunikasjon og samarbeid 
mellom gren og krets 
 
Utvalget: Pål A. Berg,Siri Darell,Svein T Dørmænen,Erik 
Røste,Andrea Pedersen,Øystein Tamburstuen,Bjørn 
Bruvoll,Ø. Lunde 
 
Skisser til endring: 
Gjennomgå kretsenes arbeidsoppgaver 
Stordrift og effektivisering 
Definere utviklende aktiviteter 
Samhandling gren /krets 
Lage gjennomføringsplan 
 
Status: Skistyret har på bakgrunn av innstillingen gitt 
administrasjonen fullmakt til å gå videre med 
gjennomføringsplan 

- Iverksette tiltak for effektivisering 
- Peke ut relevante fagteam fra gren og krets 

(anleggsutvikling) 
- Peke ut relevante fagteam (arrangement 
- Finansiere ressurser (skiutviklere) 
- Finne kontakt for gren i alle kretser 
- Utpeke sentral koordineringsrolle 

 
HK`s konklusjon: 
HK stiller seg bak visjon/mål om mer fokus på 
rekruttering. Vi er inneforstått med at vi har en kritisk 
utvikling når det gjelder rekruttering i alle grener. 
Vår tradisjonelle innfallsvinkler er rettet mot entusiaster 
og ildsjeler i tilknytning til regionale hoppsenter. Det kan 
vi ikke ofre til fordel for ny modell. 
 
Vi er i utgangspunktet sterkt kritisk til presentasjonen-
arbeidet som kretsutvalget har gjennomført. 
Utover målsetningen om økt rekruttering er dokumentet 
lite konkret og basert på mange fine ord, uten at 
nåsituasjon, ønsket situasjon og hvordan vi skal komme 
dit  (tiltak) er spesifisert. Hva det koster og hva som skal 
erstattes er heller ikke nevnt med et ord. 
Følgende forhold trenger en avklaring: 
Hva menes med rekruttering? 
Hva gjør skiutvikleren i Oppland? 
Hva er det som mangler? 
Anlegg?,utstyr?,kunnskap?,ildsjeler?,kjenskap,snø? 
Hva gjør kretsene (Styret, Grenene og administrasjon) i 
dag? 
 
 
Vi er alvorlig redd for skjevfordeling til fordel for den 
største grenen som pga kretsenes sammensetning lett 



kan utvikle et system for mer allsidige rekruttering for 
langrenn. 
Vi er redd for at manglende kompetanse for de små 
idrettene fører til liten fokus på alt annet enn langrenn 
Å utvikle KPI som bare går på antall kommer til å gi fokus 
på den idretten som fra før er størst. 
 
Presentasjonen gir et inntrykk av fokus som medfører 
mer byråkrati. 

- Fagteam skileik og basisanlegg 
- Fagteam Telenorkarusell 
- Fagteam nye aktivitetskonsepter 
- Fagteam mot det offentlige 
- Koordinering mellom grener 
- Fagteam som skal definere skiutviklere 

Det er i dag i denne sammenheng ikke et eneste 
møtepunkt for de ulike grenene sentralt. Det blir en 
formidabel oppgave å få dette til i 16 kretser 
Det skal utpekes kontaktperson for hver gren i krets 
 
Vi er alvorlig betenkt over at de få som jobber med 
rekruttering i gren blir heltidsengasjert i møter! 
 
 
 
Vi har forstått det slik at kretsutvalget forutsetter økte 
bevilgninger til krets. Her må det være klare kriterier som 
ivaretar de små idrettene. 
 
Vi (HK+adm) forutsette at vi involveres og får innflytelse 
på videre arbeid -Det har vi  i svært liten grad hatt til nå!  
 
 
 
 
 
 

4 Forslag fra Jon Ola om å gjennomføre en kartlegging av  
aktiviteter i kretser/klubber 
HK gir fullmakt til JON ola og Tore å gjennomføre studien 
 

JOS/TØ  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort økonomistatus 
Ståle redegjorde for status. 
 Vi ligger fremdeles godt positivt i forhold til 
revidert budsjett, både pga. riktig og forsiktig 
forbruk og pga. økte inntekter. Legger opp til å 
disponere midler slik at resultatprognosen for 
året vil marginalt bedre enn revidert budsjett. 
Det er inngått eller forbedret 3  kommersielle 
avtaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Avtale med bilselskap avsluttes etter sesongen 
uten at det gir negativ påvirkning i inneværende 
år. 
I tillegg venter vi på en ny signering. Det er litt 
usikkert hvordan disse avtalene påvirker 
handlekraften i inneværende budsjettår, da de 
også går inn i neste år. 
Mer utfyllende økonomirapport på neste møte 
 

 
 
 
Kort om budsjett: 
Budsjettprosessen er i gang, med en 
inntektsramme på 26-27 MNOK. Vi håper på et 
budsjett som tillater satsing tilsvarende 
opprinnelige planer som for 2020. 
Budsjettpresentasjon på neste møte 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
Innstilling HL 
 
Langrenn har avlyst hovedlandsrenn iHolmenkollen. 
Med forslag om at samme arrangør får 
arrangementet2021/22. 
Hopp kan arrangere innenfor eksisterende 
smittevernretningslinjer og foreslår at Kollenhopp 
arrangerer HL 20/21 i Linderudkollen. 
Samme arrangør foreslås å arrangere neste år i 
Holmenkollen/midtstulia. 
 
HK anbefaler videre at Søknad 22/23 fra 
Skogn/Meråker støttes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Terminliste. 
Terminliste ligger ute på intranett.Pga 
smittevern er sesongstart i Falun avlyst. 
Det jobbes med erstatningsrenn 18-20des 

 
Ståle 

 
 



Det jobbes også med å få til regionrenn 
under RAW AIR Youth konseptet. Foreløpig er 
BOTNE/Midtstulia/Vikersund bekreftet 

    
9              

Fordeling av ansvar i HK 
Toppidrett CI/AS 
Internasjonalt arbeid KB/ATH 
Økonomi  ATH 
KompetanseutviklingJOS/CI 
Rekruttering JOS/AM 
Jenteprosjekt AS/AM 
Marked JOS/CI 
Kommunikasjon ATH 
Arrangement KB 
Anlegg KB 
 
Se for øvrig vedlegg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10   Evt 
Henvendelse til HK 

Planlagt NM i Holmenkollen lot seg ikke gjennomføre. 
Kan man omgjøre statusen til Plastmesterskapet i 
ettertid. Til NM 
 Konklusjonen fra diskusjonen er at NM stor bakke 2020 
er avlyst 
Saken var formelt ikke til avstemning, fordi dette 
eventuelt også måtte inkludere behandling i skistyret. 
Men HK stiller seg enstemmig bak dette synet. 
 
 
 
 

 

  

11 Neste HK møte onsdag 2/12 
 

ATH  

 


