Norges Skiforbund Hopp Fagmøte 2020

Agenda
• Velkommen og registrering av deltakere

• En representant pr. Skikrets, samt Hoppkomitéen er stemmeberettigede
• Det er formaliteter ift. talerett, men vi inviterer til innspill fra alle som kobler seg opp

• Valg av møteleder: Alf-Tore Haug ble valgt
• Valg av referent:
Tore Øvregård ble valgt
• Status hopp nasjonalt og internasjonalt

• Inkl. koronakonsekvenser Ansv Clas Brede Bråthen, Sportssjef Hopp

• Valg Ansv Ann Kristin Sætre, leder i valgkomitéen

• Komplettering av 2 nye hoppkomitémedlemmer, samt valg av Nestleder

• Sesonginformasjon Ansv Ståle Villumstad, Arrangementssjef Hopp
• Reglement
• FIS koder
• Terminliste

• Fluorforbud
• Eventuelt

Tilstede med stemmerett
Agder og Rogaland
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Telemark og Vestfold
Troms
Østfold

Ikke tilstede
Erlend Munkeby
Magne Kleven
Ikke tilstede
Halvor Midtsundstad
Magne Sørestrand
Per Ivar Skodjereite
Ikke tilstede
Robert Selbekk-Hansen
Ann-Kristin Sætre
(også leder i valgkomiteen)
Jan Inge Årdal
Narve Jostein Langmo (også medlem i valgkomiteen)
Marit Kristin Melgård Landrø
Hallstein Baarset
Ikke tilstede
Bård Løken

Leder Hoppkomiteen Alf Tore Haug
Medlem Hoppkomiteen Jon Ola Skrutvold
Medlem Hoppkomiteen Anette Sagen
Medlem Hoppkomiteen Christian Inngjerdingen
Medlem Hoppkomiteen Leif Lippestad

• Odd Rolland, medlem av valgkomiteen var også tilstede.
• For øvrig var det mer en 50 oppkoblinger til møtet, hvorav det flere steder satt flere representanter tilstede.
• Veldig bra oppmøte på Fagmøtet 2020.

Om Hopp
• Populær og tradisjonell idrett med mange TV seere
• Kompleks, teknisk og spektakulær poengsport m/små marginer på toppnivå
• Nisje-idrett uten industri i ryggen, der verdiskapningen er fra TV og arena
• Liten idrett med kun ca. 400 utøvere i profesjonelle rammer i verden
• Sårbart mtp. kompetanse og rekruttering både i Norge og internasjonalt

Innledning – om Hopp

En av de mest populære og tradisjonsrike idrettene i vinter OL og VM er skihopping. Dette gjenspeiler seg i de høye seertallene på TV.
I skihopping må utøverne prestere i ekstreme hastigheter opp imot 130 km/t, hvorav små endringer i kropps-posisjoner, timing og skiføring i stor grad påvirker slutt-resultatet.
Skihopping er en poengsport hvor utøverne blir vurdert ut ifra flere elementer. Disse elementene er lengde (lengdepoeng), stilkarakterer, lengden på tilløpet (bom/avsats) og
vindforhold. Hopperne konkurrerer i to runder, hvor poengsummen fra begge rundene til slutt legges sammen. I en normalbakke-konkurranse (K90), får utøverne 2 lengdepoeng
pr meter. Etter 2 runder i forrige vinter OL var differansen mellom gull og sølv 8,4 poeng, og forskjellen mellom sølv og bronse var 1,2 poeng. Så, med samme vindforhold og
stilpoeng ville differansen mellom gull og sølv vært 2,1 meter pr runde. Og, 0,3 meter for sølv vs. bronse. Med de samme kalkulasjonene ville forskjellen i den store bakken (K120)
vært 1,9 meter mellom gull og sølv.
Dette tegner et bilde av en kompleks idrett, hvor små marginer skiller gull fra granbar.
Skihopping er en nisje idrett, uten industri i ryggen. I motsetning til andre vinteridretter, som for eksempel langrenn eller alpint, så er det ikke forsvarlig for hvermannsen å gå til
anskaffelse av utstyr for så å dra i hoppbakken for å prøve seg. Derfor, er det lite interesse fra industrielle aktører rundt produktet hopp - da det ikke
genererer mersalg. Verdiskapningen i hopp ligger derfor hovedsakelig i TV ruta, sammen med spenningen og engasjementet skapt på arenaene.
Når vi rundt regnet vet at bare 400 utøvere på verdensbasis driver denne idretten under profesjonelle rammebetingelser, blir sårbarheten tydelig. Den formelle og uformelle
kompetansen i hopp besittes av noen få som har valgt å dedikere livet sitt til å bygge videre på det produktet vi ser i dag. Men, lønningsnivået er
gjennomsnittlig og arbeidsmengden stor, så sjansen for at utøvere slutter, eller at støtteapparatet forsvinner til konkurrerende nasjoner eller næringslivet, er i høyeste grad til
stede. Denne kompetansen er vanskelig å erstatte, og vil svekke hopps potensial for inntektsbringende arrangementer og sportslige resultater i fremtiden.
Norsk hoppsport har de siste 10 årene aldri hatt bedre potensiale for å nå visjonen om å bli verdens viktigste hoppnasjon. Dette begrunnes med:
• Høye markedsinntekter (LO er av de største avtalene i NSF).
• Årlige topp-resultater for WC menn og kvinner (tittelforsvarer Skiflygings VM, tittelforsvarer lag OL, tittelforsvarer for kvinner i VM og OL).
• WC sammenlagt seier for damer 3 år på rad.
• RAW AIR, menn og kvinner (inntektsbringende internasjonale konkurranser).
• Flere medaljefangster i JR VM enn noen gang (gutter og jenter).
• God rekrutering sammenlignet med konkurrerende nasjoner, og den nasjonen med flest aktive skihoppere.
• Verdens beste anleggssituasjon
• Gode resultater i COC
• Sportslig og politisk samarbeid på tvers av nasjoner, i beste hensikt for internasjonal hoppsport.

Etter 10 år er vi nærmere visjonen en noen gang

Fordi
• Høye markedsinntekter (LO, en av de største komersielle avtalene i NSF)
• Årlige topp-resultater for WC herrer
• Tittelforsvarer Skiflygings VM i år
• Tittelforsvarer lag OL om 2 år

• WC sammenlagt seier for kvinner 3 år på rad
• Tittelforsvarer i VM
• Tittelforsvarer i OL

• RAW AIR, menn og kvinner; inntektsbringende internasjonale renn
• Flere medaljer i JR VM enn noen gang (gutter og jenter)
• God rekruttering sammenlignet med konkurrerende nasjoner
• Den nasjonen med flest aktive skihoppere. Ca. 1500

• Verdens beste anleggssituasjon
• Gode resultater i COC
• Sportslig og politisk samarbeid på tvers av nasjoner
• i beste hensikt for internasjonal hoppsport. (Gjester Storsamling, Kvinnesamling Lillehammer, Samling RUS, Kina, mm.)

Følger av innsparinger i 2020

• Toppnivå
•
•
•
•
•
•
•

Høydesamling i USA kansellert, forberedelse OL 2022
Samling i RUS kansellert, storsamling NOR-RUS, utvikling av internasjonalt samarbeid
Samling i AUT kansellert, årling samling med flere nasjoner, bygge hopp som merkevare
Samling vindtunell SWE kansellert,
Redusert deltagelse i FIS Summer Grand Prix
Mange trenere og støttepersonell permittert helt eller delvis i opptil 6 måneder
Ikke fysio

• Neste nivå

• Toppidrettssatsingen er nedlagt, og færre trenere i NSF
• Ingen (eller svært redusert) deltagelse i COC i 2020
• Etter samarbeid med NTG og andre klarer vi å videreføre jenteprosjektet Prosjekt 2022, men i redusert omfang

• Aktivitet og renn nasjonalt

• Norsk Sommerhoppuke avlyst
• NorgesCup fram til årsskiftet er redusert, må økonomisk gå i 0
• Ingen videreutvikling eller vedlikehold av utstyr eller programvare for renngjennomføring

• Sport Science sterkt redusert (budsjettet ned mer enn 60%)
•
•
•
•

Redusert utstyrsutvikling, ski, støvler, binding, dress
Redusert datainnhenting Sport Science, skyldes redusert bemanning og lavere budsjett
Prosess med utvikling av eget tilløp i Midtstuen m/Peter Riedel - forsinkes eller stoppes
Kameraprosjekt for filming av flight og landing fra faste posisjoner utgår

NSF Hopp inntekter 2021 vs. 2020

Inntekter (MNOK)

Sikre markedsinntekter (pr. nå)

Allerede signerte avtaler

- Adm.fee (10%)
Usikre markedsinntekter

Pipe

- Adm.fee fra usikre inntekter
Politisk fordeling og post-midler *) Forutsetter samme fordeling neste år
Tilskudd, OLT, egenandeler, etc.
Øvrige grenspesifikke inntekter *) Egenandeler B-lag ikke tatt inn her
Barteravtaler, bonuser og
Ingen barter i 2020.
andre markedsrelatert inntekter
Oppside i 2021 ift. barter og bonuser

2020

2021

18,134

18,054

-1,813

-1,805

2,500

6,000

-0,250

-0,600

1,687

1,687

100,0%

4,500

4,500

100,0%

1,273

0

0,0%

99,6%

240,0%

Sum inntektsgrunnlag

Netto, inkl. usikre inntekter

26,031

27.834

106,9%

Sum sikre inntekter

Brutto, kun sikre inntekter

25,594

24,241

94,7%

*) Sikre i 2020. Foreløpig usikre i 2021 og kan variere opp og ned

Nasjonal aktivitet i sommer
• 7 RAW AIR ungdomssamlinger i regioner
• Landsrenn i Midtstuen
• RAW AIR Challenge på Lillehammer
• NC Lillehammer
• Plastmesterskap og NC i Trondheim

SGP og COC Wisla,
POL
* Deltok m/begrenset tropp
* Viktig å delta

SGP Frenstat for kvinner
* Fikk ikke deltatt

Status Hopp – oktober 2020
•

Økonomisk ligger vi riktig an ift. et fortsatt meget stramt budsjett, og
NSF Hopp leverer innenfor de rammene som er fastsatt.

•

Fått friske midler fra OLT og samarbeidspartnere til spesifikke prosjekter

•
•
•
•
•
•

Utstyr
Sport Science
Jenteprosjekt
Rekruttering
Dommerpass
mm.

•

Midler som var avsatt til SGP som har blitt avlyst, er omdisponert

•

Skal fortsatt spare mer enn 60% ift. fjorårets kostnadsbudsjett, og har har lagt plan for dette
som nå følges

Korona
•
•

Se skiforbundets hjemmeside for oppdatert oversikt
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/10/nsfskoronaveileder/

•
•

Smittevern protokoll
https://www.skiforbundet.no/contentassets/323519017ff84c26a8874d9d649
c3ac3/smittevernprotokoll-for-breddeidretten-nsf_v1-14.10.2020.pdf

•
•

Registrering av personer tilstede på arrangement
https://qrona.nif.no/

Valg
Nye medlemmer i Hoppkomiteen
• To medlemmer ønsker å gå ut av Hoppkomiteen før valget på Tinget i Ålesund
2021
• Bente Lill Romøren (Leder) og Leif Lippestad (medlem) fratrer sine verv i Komiteen

• Valgkomitéens instilling til nye medlemmer
• Kristian Brenden, Tormod Skilag/Oppland Skikrets
• Anniken Mork, Ready/Oslo Skikrets

• Anette Sagen, Christian Inngjerdingen og Jon Ola Skrutvold forsetter som
medlemmer til tinget 2021

Valg
Ny Nestleder av Hoppkomiteen
• Da Alf-Tore Haug har gått inn som leder, skal det innstilles ny nestleder
• Ny nestleder skal velges blant hoppkomiteens medlemmer
•
•
•
•
•

Jon Ola Skrutvold
Anette Sagen
Christian Inngjerdingen
Anniken Mork
Kristian Brenden

• Valgkomitéens instilling til ny nestleder
• Kristian Brenden, Tormod Skilag/Oppland Skikrets

Forslag endring retningslinjer NC

Utstyrsregler
•
•
•

FIS utstyrsreglement følges i nasjonale renn
Dresser og pads tillates også ihht. FIS regler fra forrige sesong; gjennom sesongen 2020/21
Utøvere som skal tas ut for internasjonal representasjon må i uttaksrenn ha benyttet utstyr
ihht. FIS regler for årets sesong (inkl. ny cut og nye pads).

Kvalifisering til utviklingsnivå Elite
•

NÅ: «Utøvere med WC/SGP, COC eller FIS poeng er kvalifisert til å kunne delta i
utviklingsnivå Elite den sesongen de tok poeng og sesongen etter.»

•

NY: «Utøvere med WC/SGP og COC poeng, samt utøvere med FIS poeng fra inneværende
eller forrige sesong, er kvalifisert til å kunne delta i utviklingsnivå Elite.»

FIS koder

Athlete Declaration Form
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910202/fisprod/assets/Athletes_declaration.pdf
• Utøvere som skal delta på inetrnasjonale hopprenn, samt være prøvehoppere på
internasjonale opprenn (som Norge arrangerer) må være registrert med FIS kode
• Utøver fyller inn AD og signerer. Om ikke myndig, signeres også av foresatt.
• Koster NOK 400,- pr. år å stå registrert hos FIS (sendes årlig via skikrets/klubb)
• Man melder seg ut når man legger opp
• Oversikt på FIS sine web sider
https://www.fisski.com/DB/general/biographies.html?lastname=&firstname=&sectorcode=JP&genderc
ode=&birthyear=&skiclub=&skis=&nationcode=nor&fiscode=&status=O&search=true
•

Terminliste
•

Hoppkalender ble gjennomgått

•

Publiseres på skiforbundet.no/hopp

Fluor
•

FIS har besluttet å utsette forbud mot fluor
smøring til neste sesong

•

NSF følger samme vedtak

Fluorforbud – nasjonale konsekvenser
• Nasjonale Fluor-regler:
Klasser til og med 16 år:
• «Styret i Norges Skiforbund har vedtatt å videreføre et verdibasert fluorforbud i
klassene til og med 16 år for sesongen 2020-2021 i alle grener. Forbudet omfatter
bruk av fluorholdige gildprodukter. Det vil bli gjennomført kontroller.
("Glidprodukter" omfatter også bruk av glidprodukter i festesonen)

• Alle;
• Følge EU direktivet. Selv om implementeringen om et generelt fluorforbud er
utsatt, må alle forholde seg lovverket og de reguleringer som til enhver tid er
gjeldende.

Fluorforbud – nasjonale konsekvenser
• Praktisk gjennomføring av fluorkontroller for klasser til og med 16 år
og kommunikasjon i etterkant av kontrollene sesongen 20/21
• Det vil bli tatt stikkprøver før start i utvalgte renn.
• Stikkprøvene analyseres i etterkant av rennet, og resultatet blir kommunisert til gjeldende løpers
foresatte via klubb kun i de tilfeller det foreligger et positivt prøvesvar.

• Prøvesvar som påviser fluor vil ikke forårsake noen form for sanksjoner mot
enkeltutøvere utover tilbakemelding nevnt i forrige punkt.
• Alle prøvesvar blir behandlet i henhold til GDPR-bestemmelser og makulert.

Smørevett - fortsatt like aktuelt!
• Det er fortsatt viktig å gjøre tiltak i smøreboden:
• Helseforebyggende
• Avfallshåndtering

• Følg NSFs smørevettregler!

Eventuelt
Innspill:
• Ønsker fortsatt flere anlegg, spesielt små rekrutteringsbakker
• Trenger økt rekruttering og flere utøvere
• Oppfordring til å rekruttere flere dommere og funksjonærer
• Gjøres er fantastisk arbeid av mange ildsjeler rundt om i Norges land!

