Tingperiode 2018-20 HK møte 10
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Onsdag 6 mars kl16.30 - 20
Ullevål, møterom hopp
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Fra adm
Clas Brede Bråthen (CBB) , Tore Øvregård (TØ)
Fra FIS representanter Torgeir Nordby (TN)
Referent
Bente-Lill B Romøren
REFERAT
Sak nr

1
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Sak

Ansvar

Tid

Referat fra HK møte nr 9 var godkjent på mail og kan
publiseres på web.
Habilitet
Det var ingen som ble ansett å være inhabile i noen av
sakene
Forberedelse til FIS vårmøte
1. Torgeir Nordby – bakkekomiteen
Det ble gitt orientering om komiteens oppgaver og
arbeidsform. Som NSFs representant i komiteen
ønsker TN at bakkeeiere melder saker til komiteen
gjennom han. Det anmodes videre om at etterfølger til
komiteen identifiseres slik at vedkommende kan
forberedes til å ta over vervet.

TØ

snarest

CBB

snarest

Konklusjon
Fra HK ble det uttrykt ønske om at komiteen vurderer
nødvendighet av sikkerhetsnett i enkelte bakker. Det
ble videre diskutert regelverk og saksbehandling i
komiteen.
2. Clas Brede Bråthen – kalenderkomiteen
For å sikre tildeling av RAW AIR i 2020 ble det foreslått
å lage et utkast til kalender inkludert FIS, COC og WC
inkludert økonomi. Planen fremmes for NSF for
godkjennelse før vårmøtet i FIS.
Vedtak
CBB lager utkast til plan som innstilling til godkjenning i
NSF. Planen sendes HK for vedtak
FIS har som hovedoppgave å utvikle skisporten
gjennom å tilrettelegge for gode arrangement. Det er
derfor viktig at vi for fremtiden prioriterer å delta på
alle typer internasjonale renn sommer og vinter, samt
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være en betydelig arrangør av slike renn når
vår visjon er å være verdens viktigste hoppnasjon.
Det ble påpekt at vi må sørge for at vi ikke igjen ender i
en situasjon hvor NC-rennesesongen er over midt i
februar for alle utenom for de 12-15 beste i landet (ved
at COC renn i Norge og Raw Air opptar 3 helger på rad).
Vedtak
HK og Adm anså det som et godt forslag at COC ikke
arrangeres i Norge helgen før Raw Air, evt. at det kan
arrangeres NC renn parallelt eller at Norge søker å få COC
avslutningen

CBB

3. Tore Øvregård – Ungdomskomiteen
Det er begrenset engasjement i komiteen. Noe
samarbeid om utvikling av utstyr, men størst interesse
for utvikling av arrangement. Ingen spesielle saker som
det er ønske om at TØ skal fremme
4

Rekruttering
TØ presenterte treårs plan for RAW AIR stars. 900
startnummer er sendt ut til 32 klubber. Evaluering av ulike
tiltak i planen gjøres etter hver sesong og tilpasninger blir
foretatt. Plan og organisering av arbeidet for kommende
sesong blir fremmet sammen med handlingsplanen og
rebudsjettering etter årets sesong.
Vedtak
Rekrutteringsgruppen i HK (JOS, CI og ATH) støtter TØ i
arbeidet med planen for kommende sesong.
HK fordeler ansvaret for oppfølging av kretsene.
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TØ
JOS,CI,ATH

Helhetlig utvikling av utøveren
CI gjennomgikk situasjonen for hoppere relatert til
kombinasjon satsing på hopp og utdanning. HK har
helhetlig utvikling av utøveren som politisk handlingspunkt,
og vil bidra til at det legges til rette for at utøverne
forberedes til et liv etter endt hoppkarriere.
Vedtak
Innspill for tilrettelegging for utdanning/helhetlig utvikling
diskuteres med sportsjef
Orienteringssaker
• Økonomi
Det foreligger ikke økonomirapporter for 2019 grunnet
feil i systemet. Administrasjonen har derfor ikke
oversikt over økonomisk status og mangler
styringsverktøy for økonomi. Det er ikke iverksatt tiltak
utenfor plan.

CI/HK

Mai 2019

Sak nr
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Vedtak
HK uttrykker bekymring over manglende
økonomirapportering og vil meddele at man ikke kan ta
ansvar for oppfølging av grenens økonomi uten tilgang
på relevant styringsverktøy.
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Endelig resultat for 2018 foreligger ikke. Prognosen
viser at hopp vil gå i balanse. I tilfellet årsresultatet er
negativt og resterende gjeld for nedskrivning ikke blir
gjort, vil HK fremme krav om at feilførte
telefonikostander krediteres og ikke tillegges
egenkapitalen.
• Representasjon
God respons fra sponsorer som var med til VM.
Arrangører av NMjr og hovedlandsrenn er glade for å få
oppmerksomhet fra NSF hopp og HK.
• RAW AIR
Det ble orientert om at risikokart og risiko radar for
RAW AIR er utarbeidet og oversendt generalsekretær
med anbefalt tiltaksplan
Eventuelt
• Møtedatoer fremover
Neste HK møte er 10 april.
Foreslåtte datoer i mai og juni er vanskelig å tilpasse for
mange, Nye forslag sendes ut.
Leif inviterer til å avholde juni møtet hjemme hos seg
• HKs «halvtime»
Det er behov for å avsette mer tid for diskusjon og
evaluering.
• Tydeliggjøring av vedtak
Saker avsluttes med formelt vedtak/konklusjon i møtet

Bente-Lill B Romøren
02.04.2019
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BLBR

snarest

BLBR

møteleder

Oppfølgingssak
Honorering av rekruttering

Organisering av rekruttering

Ansvar
Skal NSF hopp honorere rekruttering av
• Løpere til landslag
• Løpere til toppidrettsatsing
• Økning av aktive og aktivitet
•
Hvordan og hvem skal honoreres?
Hvordan organisere ressurser for å
stimulere og hjelpe kretser/klubber/team til
å gjennomføre RAW AIR stars

TØ
JOS, CI, ATH

