Referat digitalt høstmøte hopp 22.10 kl 1700
1. Opprop:
Kretsrepresentanter:
Agder: Johnny Lauvsland
Akershus: Erlend Munkeby
Buskerud: Magne Kleven
Hedmark: Halvor Midtsundstad
Hordaland: Magne Sørestrand
Møre og Romsdal: Per Ivar Skodjereite
Oppland: Robert Selbekk Hansen
Oslo: Ann Kristin Sætre
Sogn og Fjordane: Jan Inge Årdal
Sør Trøndelag: Narve Jostein Langmo
Nord-Trøndelag: Marit Landrø
Telemark/Vestfold: Hallstein Baarseth
Østfold: Bård Løken
Hoppkomiteen:
Alf Tore Haug
Leif Lippestad
Christian Inngjerdingen
Jon Ola Skrutvold
Anette Sagen
I tillegg kommer andre tilhørere. Det var 58 maskiner koblet til Teams under møtet.
2. Valg av møteleder: Alf Tore Haug
3. Valg av referent: Tore Øvregård
4. Om hopp/Ståle Villumstad:
Se presentasjon
5. Clas Brede Bråthen: Status hopp nasjonalt og internasjonalt.
Gledelig mange som er meldt på.
Norsk hoppsport er inne i sin mest krevende periode noensinne.
Pandemien vil få varige konsekvenser for all idrett.
Vi er sårbare, men vi gjør alt vi kan for å bringe norsk hoppsport videre.
Glad for at jeg har en organisasjon som kun ser etter muligheter og ikke
begrensninger. Hvordan kan vi komme bedre ut av dette?
Endringene vi har gjort kan bli varige, ettersom vi ser at de faktisk fungerer bedre.
Er enormt imponert over alle ildsjelene som legger ned veldig mye tid for
hoppsporten. Ildsjelene er ryggraden, og vi er totalt avhengig av de.
Vi er privilegerte som får lov til å jobbe med skihopping.
Også internasjonalt har vi fokus på å utvikle hoppsporten, også under pandemien. Vi
mister stemningsbilder, og det jobbes med å bedre tv produktet.
Vi må bidra for å utvikle internasjonal hoppsport videre.

Sportslig:
Fallet i antall utøvere var mer dramatisk for 40 år siden, men vi må ta på alvor at vi
trenger alle hoppere vi kan få. Mest fall på 50 – 70 tallet.
Det jobbes bra, hopp har dedikert 1 person, prøver å legge til rette for ildsjelene der
ute.
Må fortsette å jobbe knallhardt med å skape aktivitet i alle bakker. Får vi 4 ganger så
mange hoppere som vi har i dag, har vi fortsatt plass i anleggene.
Selv om mye går bra, vil vi aldri bli fornøyd med hverken antall utøvere eller antall
bakker.
Oppsummert:
Vi er en svært krevende situasjon, men vi har det beste laget som kan møte de
utfordringene vi står ovenfor.
Spørrerunde:
Skodjereite: Vet du noe om de små nasjonene?
Har samme tilnærming som oss de fleste nasjonene. De ser det som en mulighet.
Haug: Risiko for WC rennene:
Koronakrav til alle nasjoner under internasjonale renn. De 2 rennene som vi har
deltatt på SGP og COC, var veldig bra gjennomført, følte seg trygge.
Charterfly satt opp til Russland og Slovenia.
Beijing etter jul satt opp med charter.
Tar mere tid og vil være mer energitappende å reise.
Mere testing både ute og hjemme.
Frykter avlysninger i COC.
Glad for at vi har løftet Norgecup til COC standard.
Ole Gunnar Fidjestøl:
Blir det norsk deltagere i COC?
Bråthen:
Skal delta i Lillehammer, og vi jobber med å få på plass Kuusamo.
Over nyttår blir det tilnærma vanlig situasjon. Heldigvis har vi en teamstruktur som
tar vare på utøverne på en veldig god måte. Vi skal gjøre alt i vår makt for å gi de en
konkurransearena internasjonalt. Men veldig krevende økonomisk.
Skodjereite:
Dårlig økonomi. Brukt mye penger på dresser?
Bråthen:
Jobber hele tiden med å bedre alt, også utstyrssiden. Vi prøver å påvirke FIS for å
gjøre det enklere også på toppidrettsiden slik at små nasjoner også kan henge med.
Vi bruker mest penger på ressurspersoner, og annet materiale. Den viktigste er å
investere i kompetansen.
Glad for at vi har landslagstrenere som ser hele apparatet som står bak, som samlet
står bak resultatene. Ingen andre nasjoner matcher vår utvikling fra 2017 til nå. Men
mange nasjoner lå foran oss i 2017.

Innspill Alex Stöckl:
Situasjonen har vært krevende. Har gjort mye bra. Hatt et annet opplegg, mange
samlinger i Norge, noe som har gitt bedre daglig trening. Mye mindre reising.
FIS ønsker å gjennomføre alle rennene. Smittevernet har fungert utmerket, og
fortsetter vi med det, vil det gå bra. FIS har planer har om at WC sirkuset reiser i
bobler.
Dresser: Vi har blitt mye bedre på utnytte dresstoff, utnytte hver krone på best mulig
måte. På høyeste nivå er det ressurser og kompetanse som vinner hopprenn. Vi har
veldig, veldig høy kompetanse. Støtteapparatet har stått på døgnet rundt. Vi er godt
forberedt, og vi gleder oss til første renn i Wisla.
Alf Tore:
Takket av Bente-Lill Romøren etter 17 år som medlem i HK. Gjort en formidabel jobb
for norsk hoppsport. Skulle gått av ved Skitinget, men stod videre i den vanskelige
perioden. Ønsker fortsatt å bidra til norsk hoppsport, som diskusjonspartner. Takk til
Bente-Lill.
Leif Lippestad har tilført mye kunnskap og arbeidsinnsats. Gjort en veldig god jobb,
og har hatt mange samtaler om business og idrett, og hvordan man kan lære av
hverandre.
Leif: Takk for fine ord. Sitter her med delte følelser, og kommer fortsatt til å være
med i Kollenhopp.
Valgkomiteen: Odd Rolland, Narve Jostein Langmo, Ann Kristin Sætre.
Ann Kristin Sætre presenterer:
Anniken Mork:
Har vært ungdomsrepresentant, jobbet med rekruttering i Holmenkollen og gjort en
svært god jobb. Jobber i dag som veterinær i Rørvik.
Narve Jostein Langmo presenterer Kristian Brenden
Kristian Brenden:
Kjenner som skihopper, representerer Tormod skilag, har TD utdanning, og er
engasjert i Jordalen og rekruttering generelt. Jobber på Høgskolen i Innlandet.
Begge ble valgt med akklamasjon, og takket for tilliten.
Kristian Brenden ble valgt som ny nestleder.
Christian Inngjerdingen: Kan valgkomiteen si noe om hvilke kriterier dere ser etter for
ny komite i 2021?
Valgkomiteen:
- Rekruttering
- Rekruttering, kjenner hoppsporten også som TD.
- Økonomikompetanse vil være viktig fram mot valget i 2021.

-

Kommersiell bakgrunn også.

Skitinget vil bli avholdt 12. – 13. juni, enten fysisk eller på Teams.
Alf Tore Haug takket av Valgkomiteen.
Ståle Villumstad: Se presentasjon.
Utstyr: Kommentar fra Brenden? Hva med pads, er ikke det nye reglementet til for
sikkerheten til utøveren?
Alex. Viktigste at padsen er symmetrisk, er det det, så kan man bruke det gamle
reglementet.
Villumstad:
Bruker det gamle reglementet, men sørger for at alle utøvere etterhvert vil få
symmetriske/nye pads.
Fluorforbud:
Se presentasjonen
Evt:
Midtsundstad:
Anlegg er god. Rekrutteringen er god ble sagt.
Vi kan ikke være fornøyd med anlegg og rekruttering. Det er mange bakker som forfaller, og
antallet kan vi heller ikke være fornøyd. Mange hoppmiljøer forsvinner.
Vi kan ikke være fornøyd hverken med anlegg eller rekruttering.
Haug:
Bekrefter at vi i HK har rekruttering høyt på agendaen, og det vil ikke bli mindre framover.
Skistyret får til vedtak en ny satsning på rekruttering til skisporten. Ikke bare hopp som går
ned i antall.
Mange prosjekter med anlegg går.
Jan Skevik: Vi sitter sammen i Steinkjer, og problemet er at vi har altfor få veldig små bakker,
(under 10 år). Vi bygger k5 i Nord-Trøndelag i tilknytning til langrennsstadioner eller
barnehager.
Langmo bygger en k8 i Rissa samt restaurering av anlegget. Sett opp anlegg der barna er.
Asphaug: Dommere til alle renn, ber kretsene sjekke antall dommere. Blir god alder på
mange dommere, og vi må sette opp på agendaen rekruttering av dommere.
Kretsdommerkurs i Hedmark med 2 deltagere.
Erlend Munkeby:
Rekruttering: Dele hva vi gjør i Kollenhopp:
Minste bakke på k10.
Har utstyr til alle som vil prøve, faste treninger gennom hele året. Fantastisk samarbeid med
Oslo kommune, de prepper bakkene, rekrutterer gjenomm sommerhoppskole og
barnebursdager.
Møtet ble avsluttet 1935

