Tingperiode 2018-20 HK møte 8
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt
Fra adm
Fra FIS komiteer
Fra Skistyret
Forfall
Referent

Hoppkomitemøte
Lørdag 01.12.2018 kl 09-15.00
Lillehammer hotell
Leif Lippestad (LL), Alf Tore Haug (ATH), Anette Sagen (AS), Christian
Inngerdingen (CI), Jon Ola Skrutvold (JOS)
Clas Brede Bråthen (CBB), Line Jahr (LJ), Rune Rebne (RR) og Christian Meyer
(CM)
Geir Steinar Loeng
Christian Inngjerdingen, Anette Sagen
Bente-Lill Romøren

REFERAT
Sak nr

1
2
3

Sak

Ansvar

Referat HK møte 7 var godkjent på mail og legges ut på web
Habilitet
Det var ingen som ble ansett som inhabile i noen av sakene
Status jenteprosjekt
• God utvikling for 4 hoppjenter som er med i OL2022
prosjektet. 3 av dem er tatt ut til deltagelse i worldcup.
• Tilbud om basistrening til hopp - og kombinnert jentene.
Bra opplegg, men det er synd at kombinert ikke stiller.
• Det er lagt opp til trenerutvikling i OL2022 prosjektet
sammen med OLT. Det er behov for økt kompetanse på
kostholdsveiledning. Dette går kun til stipendutøvere,
og det er behov for støtte fra sportsjefene for å påpeke
at dett behovet bør delles i et samarbeidsprosjekt med
OLT
• Det jobbes med muligheten for å invitere til en
internsajonal camp for hoppjenter neste høst, i
forbindlese med COC renn på Lillehammer. Det er
mulighet for å få støtte til en slik camp blant annet fra
Legacy fondet etter ungdoms OL. Britt Baldisol i
langrenn stiller seg til rådighet for å dele av sine
erfaringer med langrennscamper.
• Line ønsker at det skal diskutres hvordan
toppidrettsutviklingen av jentene i hopp skal
organiseres.
• Rune og Christian opplever fortsatt at det er
utforderinger i samarbeidet med kombinert i
jenteprosjektet og i samarbeidet om å rekruttere og
utvikle jenter i yndgre aldersgrupper. Det er behov for å
få klarhet i hvordan man skal forholde seg fremover.

Ståle

Tid

Sak nr

Sak

Vedtak
HK tok informasjonen til orientering og ba de ansvarlige i
administrasonen om å lage en oppstilling over tiltak og
resursser som er brukt i jenteprosjekter fra oppstarten, pluss
å utarbeide et forslag til en plan for organisering og utvikling
av rekruttering til jentehopp. Planen bør omfatte
rekruttering på alle nivåer, inkludert rekruttering til
toppidrett/landslag
HK følger opp KK leder etter møtet som ble avholdt i
19.10.18
4

Ansvar

Tid

CM/RR/LJ

BLBR

snarest

BLBR

Snarest

CBB/BLBR

10.12

Budsjett 2019
Utkast til budsjett for 2019 var fremsendt. Budsjettet
balanserer med inntekter og kostnader på 38,7 mio NOK.
Den vesentlige endringen i budsjettet relaterer seg til Kina
prosjektet.
Ønskeliste over prosjekter som ikke er lagt inn i budsjettet
ble fremlagt:
1. Vindmålingsutstyr til NC
2. Barnehopputstyr
3. Vindtunnel for toppidrettssatsingen
4. Ungdomsprosjekt trenerstøtte
5. Streaming av renn
Ønskelisten beløper seg til ca Kr 2.250 000
Prioriterte aktiviteter/ambisjoner 2019:
• WC lag damer og herrer skal være
konkurransedyktige
• Norges Cup skal være den beste utviklingsarenaen
for internasjonale konkurransearenaer.
• Kinaprosjekt skal bidra til økt interesse for
hoppsporten (nasjonalt og internasjonalt og sørge
for viktig læring)
• Breddeprosjekter skal legge til rette for økt
rekruttering i alle ledd.
Vedtak
HK ber om at hopps egenkapital tas inn som inntekt i
budsjettet og ber om at det legges inn kostnader til bundne
prosjekter som gir et budsjett i balanse.
HK gir sportsjef og HK leder mandat til å ferdigstille budsjett
2019 sammen med økonomiavdelingen for fremlegging til
godkjenning i Skistyret 14.12.

5

Orientering fra FIS regelkomite
Geir Steinar Loeng redegjorde for aktuelle saker i FIS
regelkomite og ønsker tett samarbeid med hopp og HK for å
fremme våre interesser i komiteen, presentasjon vedlagt.

Sak nr

Sak

Ansvar

Tid

BLBR/LL

Jan 2019

Ståle/CBB

Snarest

BLBR

Snarest

Fortsatt fokus på kvalitet av stildømming og mye
fortolkninger av trekkreglene. Kurs er avholdt og nye TDer
er tatt opp
Det er ønske om å ta i bruk teknologi for å gi bedre mulighet
for god stildømming, spesielt av nedslag. FIS er ikke positive
til dette, da det medfører økte kostnader til Swiss Timing.
Det er mulig å lage kostnadseffektive løsninger med kamera
og monitor.
Vedtak
HK tok informasjonen til orientering og avtalte at det skal
avholdes et arbeidsmøte med Geir Steinar i februar 2019
som forberedelse til FIS vårmøte . HK sender temaer til Geir
Steinar i forkant av møtet
7

Fokus på kostnadsreduserende tiltak
• Rennkonsepter og politikk for avlysninger
Det er ønskelig å finne hensiktsmessige retningslinjer,
innefor dagens regelverk, for å vedta avlysning av renn
basert på metorologiske og eventuelle andre data, i så god
tid at reise- og oppholdskostnader kan unngås/reduseres.
Dersom værvarselet tilsier at det er er stor sjanse for
avlysning, kan det eventuelt avholdes et lagledermøtet på
Skype på onsdag eller torsdag før rennhelgen for å ta en
avgjørelse.
Vedtak
HK ber om arrangementsansvarlig, sportsjef og eventuelt
andre i NSF hopp utarbeider et forslag til retningslinjer for
avlysning av renn basert på usike værforhold, som kan inngå
i sesonginformasjone.
• Utstyr inklusive smørning
Langrenn og kombinert har innført forbud mot bruk av
fluorholding skismøring i aldersgruppen under 16 år. HK
startet diskusjonen om hvordan vi bør forholde oss til et slikt
vedtak for hopp. HK mener at et må legges fakta til grunn
for et forbud, og dette kan basere seg både på helserisiko og
økonomi. Det må videre vektlegges sikkerhet for utøverne
med tanke på glien i ovarennet.

8

Vedtak
HK undersøker om det er gjort vedtak for hoppski i
kombinert og om alpint har gjort noen vedtak om forbud av
fluorholdig smøring.
HK ber admininstrasjonen fremme forslag til håndtering av
regler for fluorholding smøring i hopp inklusiv
kommunikasjon om temaet.
Kongepokal 2019

CBB/Magnus

Sak nr

7

Sak

Ansvar

Tid

BLBR

Før 20.12

HK medlemme rapporterer status til HK i HK møtene og
forholder seg til avtalte tidsfrister for ferdisstilling av planer
og tiltak.

HK

Kontinerlig

HK tar initiativ til møte med teamlederne i forbindelse med
NM stor bakke 15 januar 2019. Tema fra HK sin side er
rekruttering. Teamene blir anmodet om å komme med
forslag til aktuelle temaer

BLBR

snarest

Vedtak
Kongepokal i hopp 2019 tildeles vinner av hopp stor bakke i
Granåsen 15 januar 2019. Vedtaket kommuniseres til
Marita i arrangement
HKs politiske handlngsplan
Prioritering og fordeling av tiltak var diskutert i forrige HK
møte. Planen ble redigert me tidsfrister. Det legges vekt på
at planen dreier seg om politiske tiltak, og det er viktig at
disse er godt koordinert med de operative planene i NSF
hopp. HK medlemmene har et separat ansvar for å
involvere de ansvarlig i admininstrasjonen innen sine
områder
Vedtak
Hovedområdene i politisk handlingplan for kommende
periode er:
• Økonomiske rammevilkår
1.Finansiering
2.Kostnadsreduserende tiltak
• Samhandling
3. Kompetanseutvikling
4.Rekruttering
5.Samarbeid, åpenhet og effektivisering
6. Samarbeid i hopp Norge
• Arrangement
7. Arrangement
• Internasjonalt arbeid
8. Utvikling av hoppsporten

8

Eventuelt
• Høringssvar anleggsstrategi
Vedtak
HK støtter NSF høringssvar til dokumentet.
HK ønsker i tillegg at følgende tas inn i NSF’s høringssvar:
• Strategidokumentet må omfatte, og konkretisere,
flerbruksanlegg for skisport som omfatter alle ski
grener.
• Dokumentet påpeker behovet for økt
anleggskompetanse i alle roller som særforbund,

Sak nr

Sak

Ansvar

skikretser, kommuner og regioner. Det må konkretisere
hvordan dette skal finansieres.
Bente-Lill B Romøren
03.12.2018

Tid

