Tingperiode 2018-20 HK møte 11
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt

Hoppkomitemøte
Torsdag 4 april kl 17 – 20.00
Nadderudveien 78, 1362 Hosle (innkjøring Dyrefaret)
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)

Referent

Bente-Lill B Romrøen

Sak nr

1

2

Sak

Ansvar

Tid

HK ønsker å effektivisere sitt arbeid ved å avholde separate
møter for å diskutere og forberede saker til HK møter med
NSF hopp
Oppfølgingssaker:
• Rekruttering anses som et prioritert område og
omfatter blant annet anlegg, renntilbud,
treningstilbud, utstyr og organisering.

BLBR
innkaller til
møter

Ved
behov

JOS/CI/ATH
sammen
med TØ

Snarest

HK

Til HK
møtet
10.04

Vedtak
Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid sammen med
administrasjonen og fremmer forslag til
handlingsplan/pilot med budsjett
Det er ønskelig å sørge for aktivitet i våre anlegg.
Saken diskuteres med adm og foreslås satt på
sakslisten for vårmøtet.
o Hvor mange anlegg er åpne for hopping i
helger og på kveldstid
o Hvordan er behovet i forhold til tilbudet og
hva kan eventuelt gjøres for å bedre
situasjonen
•

Terminliste NC
NC anses som en meget viktig utviklingsarena for
både arrangører, funksjonærer og utøvere. Det har
vært ønske/enighet om at det skal legges opp til en
rennfri helg i hver av vintermånedene for å gi
mulighet for trening.
Renntilbudet for NC elite påvirkes av internasjonale
renn i Norge, da det har vært tradisjon for at det
ikke arrangeres NC elite på datoer der det er COC
eller WC i Norge. Det er ønske om at terminlisten
for NC gir et godt tilbud til alle nivåer i hele
sesongen.

Sak nr

Sak

Ansvar

Vedtak
HK involveres på et tidlig tidspunkt i utarbeidelsen
av terminlisten.

Tid

ATH

Tilrettelegging for utdanning utover hopping
SUM legger vekt på utvikling av hele utøveren.
Hvordan kan det stimuleres til at «eldre» utøvere
etter skigymnas eller som ikke går på skigymnas,
kan få tilbud om treningstider på kveldstid?
Vedtak
HK diskuterer mulige initiativ med adm.

3

4

5

HK

10.04

BLBR

snarest

BLBR

Mai/juni
19

BLBR

snarest

Forberedelse til møte med Knut Müller, Jon Inge Kjørum
og Ole Terje Lettmolie
HK stiller seg positive til å diskutere tilbud fra engasjerte
personer som ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle
hoppsporten. Møte med gruppen avtales til 24.04 kl 17 på
Ullevål.
Plan for egenevaluering
HK gjennomfører eget evalueringsmøte. Forberedelse
utarbeides av BLBR
Valgkomite
På fagmøtet året før skiting velges en valgkomité
bestående av 3 medlemmer fra kretsrepresentantene som
til neste vårmøte innstiller til valg for leder, nestleder og 1
– 3 medlemmer av arbeidsgruppen i komiteene. Leder av
grenens valgkomité er samtidig medlem av den sentrale
valgkomiteen. (§36 punkt 4 j i NSFs lov).
Tradisjonelt er det gitt mulighet for kretsene til å fremme
forslag til kandidater i forkant av vårmøtet.
Vedtak
BLBR kontakter Øistein Lunde for å sikre at forslag til
kandidater og valg foregår i henhold til NSFs lov

Bente-Lill B Romøren
05.04.19

