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Hoppkomitemøte
Tirsdag 15.12 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)
Ingen
Alf Tore Haug (ATH),

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

Ansv

Økonomi-gjennomgang av resultatHIÅ og prognose
Prognosen viser at man er på grønn side sammenlignet
med revidert budsjett. 3 nye markedsavtaler gir litt
handlingsrom både i 2020 og budsjett 2021.
Meget positive tilbakemeldinger fra HK på
budsjettkontroll og visualisering
Budsjett 2021;Budsjett vedtatt i tråd med styrevedtatt
resultatkrav;
Inntekter 33,2MNOK
Kostnader 31,6MNOK
Resultat 1,6MNOK
Fokus : Fremdeles inkl usikre inntekter-krever fokus på
Marked
Det er fremdeles ikke rom for toppidrettssatsingen (B-lag
herrer) i samme omfang som tidligere
Fokus på rekruttering,
Status fra administrasjon/landslag
Clas Brede gikk igjennom sesonginnledningen sportslig
Hk uttrykte anerkjennelse for sportslige resultater,for
budsjettarbeid, for markedsarbeid og ikke minst hvordan
man har «taklet» de økonomiske utfordringene gjennom
året

Mats og SV

Mats og SV

Frist
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Koronautfordringer:
- Internasjonalt har FIS sin smittevernprotokoll
fungert meget bra og det er full tillit til
fortsettelsen, men det er nok av utfordringer
- Nasjonalt har HK fått tilslutning til gjennomføring
av toppidrettsarrangement; omfatter
arrangement for utøvere i team som er under
kontrollert utvikling av NSF hopp.
- For alle andre oppfordres det til regionale og
lokale arrangement i tråd med nasjonale og
lokale forskrifter

Rekruttering generelt
TØ gikk igjennom status.HK ga stor
annerkjennelse for gjennomført webinar med
presentasjon fra Evje. Planlegges tilsvarende fra
Kollenhopp.
Planlegges en survey rettet mot kartlegging og
stimulering av aktivitet på i alle kretser

TØ/JOS

Kretsutvalget nedsatt av Skistyret har mandat til
å fortsette arbeid med rekruttering på tvers av
grenene i henhold til mandat.HK uttrykker at vi
på påse at hopp blir ivaretatt på behørig måte.
Opplegget virker diffust og vanskelig å ta stilling
til.
Status -hoppende glede.
NSF-hopp defineres som prosjekteier
Buskerud skikrets støtter prosjektet og søknaden
og anser dette somkan danne grunnlag for
måten å drive rekrutterings og breddeaktivitet.
Skikretsen tar på seg ledelsen av Styringsgruppa
Det understrekes at hoppende Glede tar
utgangspunkt i hopp, men at prosjektet skal
baseres på leik/skileik med basisøvelser for alle
grener.
Det bør derfor være klart for søknader for
finansiering i første omgang fra stiftelser.
Styringskomiteen må finne ut når finansieringen
er stor nok for å starte ansettelsesprosessen

TØ/JOS
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Internasjonalt arbeid
FIS komiteer:
Kalenderkomite
Regler og utstyr leder
Youth and Children
Rules and control
Bakke
OB mann
Kvinnekomite -Nordisk
*valgt inn som kombinertrepr

Clas
Bertil Pålsrud
Tore og Line Jahr
Geir S Loeng
Torgeir Nordby
Ole Walseth
Linda Svendsrud*

Skiforbundet (og FIS) har som mål å øke
kvinneandelen
HK ber om at vi blir forelagt forslag til nye
representanter i god tid før nye valg/utnevnelser
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Saker fra/til skistyret
- HK gir fullmakt til å fremme sak for skistyret for å
søke om å overta inntil 4 WC renn for
kvinner(erstatning for 4 renn i Japan) i perioden9-17
jan. Vi forutsetter at det er mulig å arrangere
innenfor rammene for smittevern. Det forutsettes
videre at det kan utarbeides en plan for hvordan
man skal håndtere karanteneperioden med
muligheter for trening i små grupper.Det er også en
forutsetning at deltakende nasjoner dekker ekstra
kostnader for kost og losji i karanteneperioden
Saken ble fremmet for skistyret, men avvist for
videre behandling hos myndighetene .
-Det ble gitt en orientering om at AK har fått
medhold i sletting av gammel gjeld 4,7 MNOK. Dette
er en omgjøring av en sak, der andre grener har
levert i henhold til premisser.
Vi oppfatter dette sammenlignbart med en rekke
saker der hopp ikke har fått tilsvarende støtte, med
begrunnelse på at man ikke kan omgjøre historiske
vedtak fattet av skistyret.
Eks: Garanti for Raw air kvinner
Kina prosjektet
Telenor avtalen
Det står også i grell kontrast til behandlingen som
hopp ble offer for under behandlingen av revidert
budsjett i 2020.
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Møtedatoer Våren 2021
Tirsdag 12. jan
Tirsdag 9 feb
?. mars (må komme tilbake til)
Tirsdag 13. april
Tirsdag 11. mai
? juni (må komme tilbake til i forbindelse med
skiting)
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HK`s time
-Christian redegjorde for samtale med OLT (Tonje..)
om Utdanning/toppidrett Noen stikkord:
-Det er stor variasjon mellom idrettene
-det har vært mindre interesse fra hopp
-mange elementer med tanke på planlegging av livet
etter karriereslutt
-samarbeid med Eterni?
-utarbeide system for arbeidstrainee parallelt med
toppidrettskarriere
Christian holder i saken
Vi diskuterte behov for orientering vedr. løpende
saker mellom møter
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Neste HK møte tirsdag 12/1-2021

ATH

