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Hoppkomitemøte
Tirsdag 12.01 kl 17 – 20.00
Teams
Kristian Brenden(KB) Anette Sagen (AS), Christian Inngjerdingen (CI), Jon Ola
Skrutvold (JOS),Anniken Mork(AM)
Clas Brede Bråthen (CBB), Ståle Villumstad (SV);Tore Øvregård(TØ);Arne
Åbråten (AÅ);Christian Meyer(CM)(sak1);Erik Røste(sak1)
Ingen
Alf Tore Haug (ATH),

Habilitet
Det var ingen som ble ansett for å være inhabile i noen av
sakene
Kvinnehopp-tiltak
Med bakgrunn i årets situasjon for internasjonal
kvinnehopp med manglende konkurranser.
Diskusjon sammen med Erik Røste om hvordan vi kan
løfte posisjonen for kvinnehopp.
Tiltak:
-Norge skal fortsette å gå foran for å ta på oss
arrangement
- Prøver å utvide til 3 renn på Lillehammer i februar, men
avhengig av fritak fra forskrift om Covid-19
-Utarbeide strategi for å påvirke eller forplikte andre
nasjoner til å fylle terminlisten

Rapport fra sportssjefen
Det ble uttrykt stor anerkjennelse for resultater HIÅ, men
også hvordan vi fremstår under pandemien.
Kritisk for norsk hoppsport at vi ikke har midler til full
toppidrettssatsing på nivået under landslag.
Kritisk med 6 avlyste kvinnerenn.
Konsekvenser av skjerpede koronarestriksjoner
-Utsatt renn på Lillehammer planlegges i uke 7 (3
renn),men fremdeles usikkert mhp restriksjoner
-Raw air med et ekstra kvinnerenn planlegges

Ansv

Skiforbundet

Adm hopp
sammen
med HK

Frist

-NM jr og senior samt kvinner stor bakke går som planlagt
i Granåsen, men uten WC og COC hoppere pga. regler for
karantene
-På grunn av Nasjonale og lokale restriksjoner er Youth
Raw Air utsatt (Både Østlandet og Trøndelag)
-Usikkerhet knyttet til HL og Solan Gundersen. SGV er
allerede flyttet Lokale alternativer kan bli aktuelt.
Se artikkel på NSF hjemmeside
- Det oppfordres til lokale arrangement
-Det oppfordres til å sjekke lokale smittevernforskrifter
før vi går til avlysning på feil grunnlag
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Sponsorstatus

1. Arbeidsfordeling kommersiell avdeling Hopp
a. Bjørn Einar: LO, Nammo + noen andre, og
kommunikasjon.
b. Arne: Nysalg inkl. Hopplauget,
forretningsutvikling og de resterende
sponsorene.
2. Gjennomgang av alle eksisterende avtaler høst
2020 med formål om økning i avtalene, som
foreløpig har gitt økning i avtalene med Help og
Lundin.
3. Økt engasjement på leveranse på alle digitale
flater/ Sosiale medier til sponsorer og media.
4. Nye prospekts jobbes med kontinuerlig. Har
avtale om møter med potensielle partnere.
5. Kommersielt Utvalg. KU er siden i sommer delt
inn i tre områder
a. Gerd og Grethe: døråpnere nysalg i
næringslivet
b. Terje: støttespiller på kommunikasjon
c. Jon Inge, Ole Terje og Knut: Stiftelsen
Hopplauget
d. Dette har i sum ført til økt engasjement
blant de som er i KU.
6. Hopplauget. Pr i dag 7 medlemmer, mål om 30
medlemmer innen 30.6. og 75 medlemmer innen
31.12. Medlemsbedrifter tegner seg for 2 år,
avgift pr år er kr 25.000,-. Innhold/ salgsbrev for
Hopplauget vedlagt. Bedre forklaring om hva
Hopplauget er og inneholder vil bli lagt ut på
Facebook, som er Hopplaugets kanal (takk for
innspill fra AM og CI).

AA
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Rekruttering generelt og «hoppende glede»
TØ gikk igjennom status. Nytt webinar planlagt
18.jan
Status hoppende Glede. Prosjektet ser ut til å ha
massiv støtte, men mangler pr.dags dato formelt
eierskap fra Buskerud skikrets
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Representasjon HK
NM Granåsen Christian
NM jr og NC -Sprova Anniken
Resten kommer vi tilbake til
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Saker fra/til skistyret
Ref sak fra forrige HK-møte om 4 ekstrarenn for
kvinner medio jan ble fremmet for skistyret, men
avvist for videre behandling hos myndighetene .
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Møtedatoer Våren 2021
Tirsdag 9. feb
?. mars (må komme tilbake til)

TØ/JOS

Tirsdag 13. april
Tirsdag 11. mai
? juni (må komme tilbake til i forbindelse med
skiting)
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HK`s time
-Gjennomgang av temaet «Helhetlig utvikling»:
• Vært bra arbeid på dette området, spesielt
gjennom Kjetil Strandbråten
• Begrenset fokus i 2020 grunnet
permitteringer og økonomi
• Samarbeid med Eterni: utviklingsprogram for
utøvere, kartlegging og praksisjobbing
• Karrieremuligheter i NISO
• Alle utøvere har måttet ta trenerutdanning
• Samarbeid med USN – mulighet for utøvere
og ansatte til å ta emner og få studiepoeng.
Kan plukke ut enkeltemner
• Planlegges survey for kartlegging som
grunnlag for videre arbeid
-Gjennomgang av delegasjonsreglement,
mediehåndtering etc
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Neste HK møte tirsdag 9.feb-2021

ATH

