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Struktur og tidspunkt for gjennomføring  av Norgesmesterskap for senior 
 
Administrasjonen legger saken fram for Hoppkomiteen med følgende 
innstilling til vedtak: 
 

• Hoppkomiteen oversender følgende forslag til Skistyret: 
o NM hopp normalbakke, individuelt og lag, gjennomføres fra og med 

sesongen 2015/2016 på plast i sommersesongen i forkant av WC sesong. 
o Det uoffisielle «Plastmesterskapet» legges ned og erstattes av mix og 

teamkonkurranse 
o Første mesterskap (NM 2015-2016) legges til Midtstuen i november 2015 

eller 2016. 
__________________________________________________________  
 
Saksopplysninger.  
 
De siste årene har det blitt en større og større utfordring å terminfeste Norgesmesterskapet 
for senior, da World Cup-programmet i stor grad er tettpakket med renn både på helg og 
midtuke fra midten av november til påske. Det normale de siste sesongene har vært å 
gjennomføre stor bakke som et kveldsrenn på midtuke i januar/februar, mens normalbakke 
og lag har vært gjennomført helgen etter World Cup er ferdig. Dette vil alltid være siste helg i 
mars eller første helg i april, avhengig av påsken. Kommende sesong går for eksempel World 
Cup-avslutningen i palmehelgen, og første eventuelle mulighet for NM normalbakke og lag 
vil være 2.-3. april.  
 
Plasseringen av NM normalbakke og lag er uheldig både sportslig, kommersielt og 
mediemessig. I april er sesongen på hell for de fleste, og NM blir ikke et høydepunkt i 
sesongen slik det burde være. Dessuten er oppmerksomheten rundt vinteridrett liten på 
denne tiden av året. 
 
Administrasjonen, i samråd med sportslig apparat, har derfor et ønske om at NM 
normalbakke og lag kan flyttes til sommersesongen/ oppstart vintersesong. Dette kan løses 
allerede fra kommende sesong, ved at NM 2016 erstatter plastmesterskapet og legges til 
Midtstuen i november 2015, alternativt i november 2016 for å unngå at mesterskapet 
arrangeres i feil kalenderår.  Muligheten er da tilstede for at det er lagt isspor. 
 
Da det er Skistyret som fastsetter tid, sted og gjennomføringsmåte for Norgesmesterskap, må 
en eventuell slik endring oversendes Skistyret for behandling. 
 
 


