
 Tingperiode 2018-20  HK møte 30 
__________________________________________________________________________________ 
 
Møte   Hoppkomitemøte  
Tid   Tirsdag 01.09 kl 17 – 20.30 
Sted   Ullevål/teams 
Innkalt Leif Lippestad (LL), Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola 

Skrutvold (JOS) 
Fra adm Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV), Arne Åbråten (AÅ),Tore 

Øvregård 
Forfall Ingen 
Referent/Møteleder Alf Tore Haug (ATH),  
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Innledning og generell info 
Alf Tore ønsket velkommen til første møte som HK leder 
Så langt har 2020 vært preget av Korona og 
unntakstilstand både økonomisk og sportslig. Vi erkjenner 
at dette også har preget organisasjonen og 
samarbeidsklima mellom hopp og administrasjon/styret i 
skiforbundet. Vi ønsker nå å legge dette bak oss og 
normalisere samarbeidsklima  og fokusere på vårt 
overordnede mål om å bli verdens viktigste hoppnasjon. 
HK ønsker å understreke at administrasjon-hopp fortjener 
anerkjennelse for økonomistyring, for breddeinitiativ og 
for kreativt markedsarbeid i ei tid med svært redusert 
bemanning  
 

Ansv Frist 

1 
 
 

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

  

2 Fluorforbud. 
Skistyret har innført fluorforbud for alle grener i 
nasjonale konkurranser. Det bemerkes at det på 
nåværende tidspunkt ikke er opprettet testregime eller 
sanksjonsregime. Det skal behandles i skistyret og 
grenene  vil bli høringsinstans i forkant. 
Hoppkomiteen foreslår  at det inntil videre ikke innføres 
testing ved nasjonale konkurranser og at det dermed 
heller ikke utøves aktiv konsekvens ved brudd på 
regelverket 
Det understrekes at et  permanent testregime ikke kan 
forsvares økonomisk relatert til nytteverdien ved bruk av 
fluor. Saken følges opp. 
 

ATH/CBB  



3-4 Økonomi og prognose 
Administrasjon la fram en detaljert oversikt over positive 
og negative avvik  i forhold til revidert budsjett 
Oversikten og gjennomgangen viser at kjørefarten er 
under kontroll. 
I tråd med retningslinjene har mindre positive bidrag og 
endring av varighet, muliggjort delvis tilbaketrekning av 
noen  permitterte. 
Positive markedsmessige bidrag kommenteres nedenfor 
Største trussel er knyttet til oppsigelse av sponsoravtale   
med Mitsubishi . Mitsubishi avvikler sin aktivitet i Norge. 
Administrasjonen fortjener anerkjennelse for høy fokus 
på kostnadskontroll  

  

5 Status organisasjon, Permiteringer, Oppsigelser 
Myndighetene har utvidet maks permiteringsperiode til 
52 uker 
Status personell pr. sept: 

• 1 er i pappa-permisjon 
• 1 er sykemeldt 
• 4 er 50% permittert 
• 2 er 40% permittert 

 
Line er engasjert i 50% stilling. 
Steinar Bjerkmann som organisatorisk er overført til 
kommunikasjonsavdelingen, og som jobber med Hopp, er 
for tiden 100% sykemeldt. 
 
Som lagt til grunn i revidert budsjett er 7 personer nå 
uten kontrakt, og jobber ikke i Skiforbundet. 
4 av disse var i full stilling og 3 var på deltids 
engasjement. 
I tillegg hadde Line kontrakt 100% stilling som det ikke var 
plass til i revidert budsjett. 
Prosjekt 2022 har man i ettertid klart å fortsette med 
hjelp av friske midler, men i en redusert stilling for Line. 
 
 

  

6 Rapport fra kommersielt utvalg og 
markedsarbeid forøvrig 

1. KKU består som samlet ressursgruppe og vil 
møtes 2-3 ganger pr år (blant annet i 
hoppbakken) 

2. Vi lager 3 mindre faggrupper som kan gjøre det 
lettere å bidra enda mer målrettet i 
markedsarbeidet/ utvikling av norsk hoppsport 

3. Fysiske møter og aktiviteter blir lettere å 
gjennomføre i mindre grupper med dagens 
situasjon 

 
Prospekts i næringslivet, ‘’døråpnere’’. Ressurser for 
NSF Marked/ Graff Aasland i å utvikle våre største 
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Gerd 
Grethe 

 



sponsorater samt hjelpe oss med å nå fram til nye 
bedrifter i næringslivet. 
 

TV/ Media. 
Vi MÅ bli bedre i vår kommunikasjon og med å ta et 
langt større potensial ut av vår mediakanal enn hva vi 
gjør vi dag. Dette gjelder tradisjonell media og sosiale 
kanaler/ flater. Må NSF Hopp gjøre egne 
mediaproduksjoner, utvikle profiler, etc. 
 
Hopplaug – vekke interessen hos tidligere aktive 
hoppere fra 70-tallet og fram til nå, og få disse til å 
være ambassadører for NSF Hopp. Potensielle 
partnere i segmentet 50’-150’. 
 
HK gir full støtte og ønsker å bidra  
Det ble gitt en redegjørelse  for status når det 
gjelder markedsarbeid. 
Det jobbes med flere «leads» hvorav ny 
utstyrsavtale  er nært forestående 
 
Vi ønsker for øvrig Bjørn Einar tilbake  og HK 
ønsker å understreke støtte til økt fokus på 
sponsorarbeid  
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Knut 
Ole Terje 
Jon Inge 
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Corrona konsekvenser for landslag, 
Norgescup og bredde 
 
Det ble gitt en redegjørelse for status 
internasjonalt og nasjonalt. Administrasjon 
og HK er enige om å bidra til mest mulig 
normalisering innenfor nasjonale rammer for 
smittevern og reiseretningslinjer vedtatt av 
skistyret 
Skistyret har frigjort midler(ca 200.000kr) til 
hopp) øremerket til ekstrakostnader knyttet 
til Corrona merkostnader 

  

8 Raw air academy. 
Tore redegjorde for regionale samlinger for 
rekrutter basert på minimale kostnader 
Det har deltatt til sammen 230 fornøyde 
utøvere 
HK gir stor anerkjennelse for dette tiltaket og 
støtter videreutvikling av konseptet 

  



9 Høstmøte - form og innhold 
Høstmøte blir arrangert på teams lørdag 17. 
okt 
Innhold utarbeides av adm og HK 
Hoppkomiteen skal suppleres med to nye 
medlemmer som erstatning for Bente-Lill og 
Leif som trer ut av komiteen. 
Valgkomiteen har fått i oppdrag å innstille til 
valg av 2 nye kandidater + valg av Nestleder 
blant komitemedlemmene 
 
 

Ståle og Alf 
Tore 

 

10 Arbeidsmiljø-Samarbeid 
Utfordringer knyttet til Corrona og ekstreme 
utfordringer økonomisk og sportslig har 
utfordret internt samarbeid betydelig. Det er 
enighet om å legge dette bak oss. Det 
igangsettes prosesser der vi ønsker å 
forbedre dette betydelig 

  

11 Markering for Bente-Lill (og Leif) 
Vi har individuelt takket Bente-Lill for 17 års 
fantastisk innsats i hoppkomiteen. 
Vi kommer tilbake til en markering 

ATH  

12 Møteplan 
HK møte 7 okt 
                2.nov 
                2 des 
Høstmøte 17 okt 

ATH  

13 HK`s time   

 


