Tingperiode 2018-20 HK møte 31
__________________________________________________________________________________
Møte
Tid
Sted
Innkalt(teams)

Hoppkomitemøte
Tirsdag 07.10 kl 17 – 20.30
Ullevål/teams
Leif Lippestad (LL), Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola
Skrutvold (JOS)
Fra adm(Ullevål)
Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV)
Forfall
Ingen
Referent/Møteleder(Ullevål) Alf Tore Haug (ATH),

REFERAT
0

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

1

Presentasjon Arktisk Arena-Tromsø
Hugo Bardo og Hugo Forfang med bistand fra Marit
Gjerland presenterte prosjektet, der bygging av
hoppbakker for internasjonale og nasjonale arrangement
står sentralt.
Men der kombinasjonen med andre grener, andre
næringslivsinteresser og etablering av toppidrettssatsing
står sentralt.
Hoppkomiteen i likhet med Skistyret støtter initiativet
og ønsker å bidra for at prosjektet skal bli realisert.
Presentasjon av prosjektet blir lagt ut på skiforbundets
intranett på et senere tidspunkt.

2

Økonomi-status sponsormarked
Selv om september resultatet ikke er klart så er
kjørefarten fremdeles marginalt positiv
Det ble uttrykt anerkjennelse for jobben som er gjort i en
meget utfordrende situasjon
-Det er fremdeles utfordringer knyttet terminering av
avtale med bilsponsor
-To nye avtaler er forhåpentligvis nær sluttføring
-Hopplauget- positive signaler
-Ny klesavtale på plass-presenteres i tilknytning til kick-off
18.nov
Forutsetninger budsjett2021

3

Ansv

Frist

Budsjettprosessen er startet og budsjett for politisk
fordeling er på samme nivå som i ordinært budsjett for
2020
Det forventes 0 resultat etter tilbakebetaling av 1,6MNOK
i gjeld
Skiforbundet har inngått nye TV avtaler som i
utgangspunktet gir større økonomisk handlingsrom. Noe
effekt allerede i 2021.
Men pga større usikkerhet knyttet til korona startes
budsjettprosessen med en ufordelt pott på 6MNOK.
I tillegg avsettes 3 MNOK til rekruttering og bredde mm
Konklusjon: også 2021 blir særdeles utfordrende spesielt
med hensyn på «toppidrettssatsingen»
4

Sesonginfo
Internasjonalt-Foreløpig tilnærmet normalt, men det er
knyttet usikkerhet til arrangement i Russland, Japan og
Kina pga Korona.
COC Notodden kan bli flyttet til Lillehammer
COC på Rena uten jenter
Junior VM er avlyst, men det jobbes med alternativ for
eksempel ulike destinasjoner for de forskjellige grener.
Nasjonalt; Nordisk juniorlandskamp er avlyst
NC Falun-sesongstart usikker. Usikkerheten er knyttet til
corona/reiserestriksjoner, men arrangør er positiv.
NC Mo i Rana-bakken blir ikke klar
Det oppfordres til regionale arrangement for
aldersbestemte klasser etter modell av RAW air academy
•
•

NM Normalbakke og lag 2020 i Midtstuen 30. og
31. oktober
NM Stor bakke i Holmenkollen tirsdag 15.
desember

NM rennene er erstatning for Stor NM som ble avlyst på
Lillehammer i mars.
Dersom det ikke lykkes å få med TV-produksjon på NM
Stor bakke vil vi ikke klare å få arrangert dette, og da
foreslås det å tildele Kongepokalen i hopp for 2020 til
vinner av NM Normalbakke Menn.
(Kvinner har foreløpig ikke kongepokal. Må ha 15
deltagere for å oppnå dette, og komme inn i syklusen.)
Det er noen justeringer på regelverk
Pads og nytt cut på dress.

Vedtak HK:I nasjonale konkurranser tillates fjorårets cut,
men det presiseres at man ikke blir uttatt til
representasjon uten å følge FIS regelverk
5

Rapport fra forrige styremøte:
-Orientering om VM-Trondheim. Fremdeles en
viktig utfordring på anleggssiden i hoppbakken
Fluorforbud. Det ligger an til utsettelse av
forbudet for internasjonale konkurranseravgjørelse nært forestående-følg med i pressen
Det presiseres at tidligere vedtak om fluorforbud
for løpere under 16 år gjelder
Ny informasjon etter møtet:
Det internasjonale skiforbundet (FIS) har
besluttet å utsette implementeringen av
fluorforbudet til sesongen 2021-2022 med
start 1. juli 2021. Norges Skiforbund
følger opp med å utsette
implementeringen av forbundets
totalforbud for junior- og seniorutøvere til
samme dato, men det verdibaserte
forbudet opp til og med 16 år
opprettholdes.

Mindre endringer i regler for politisk fordeling

6

Rekruttering-Kan vi engasjeres oss mer?
Skistyret har signalisert økt satsing på
rekruttering- bekymret for frafall.
Det er satt i gang en prosess for å styrke
kretsleddet for å ta større ansvar. HK
erkjenner at vi har hatt svært liten nytte av
kretsleddet, både administrativt og frivillig.
Vår oppfatning av nåsituasjon er at den
største grenen i praksis styrer aktivitet i
kretsleddet. Uten at vi engasjerer oss vil en
styrking av kretsleddet mhp rekruttering i
praksis bety en styrking av rekruttering til
langrenn. Da vil vi se at midler fra adm fee,
og arrangement forsvinner uten at vi får
nytte av det .

JO får i oppdrag å ta frem og bearbeide
modellen som ble utarbeidet pre Korona
sammen med Tore Øvregård
7

Høstmøte torsdag 22/10 på teams
Ståle sender innkalling
Valg av to nye representater til HK
Valgkomiteen har innstilt
Kristian Brenden (Ny Nestleder)
Anniken Mork
Valgkomite sitter t.o.m Skiting 2021

8

Eventuelt
HK innstiller Maren Lundby
-Årets kvinnelige utøver
-Årets forbilde

9

Negative presseoppslag knyttet til
investeringer i hoppanlegg i forbindelse med
VM-Trondheim.
Adm og HK tar kontakt med
kommunikasjonsavdelingen for å utforme en
omforent kommunikasjonsstrategi knyttet til
betydningen av gode og moderne
hoppanlegg. Vi mener at betydningen er
underkommunisert knyttet til forhold langt
utover nytteverdien for de aktive hopperne
som bruker anlegget
Møteplan
HK møte
2.nov
2 des
Høstmøte 22 okt

JO

Neste HK
møte

Ståle

ASAP

ATH

ASAP

ATH+CBB

