PUNKTER FRA HØSTMØTENE 2016

29.09.16 – Trondheim
Midler tilgjengelig for kretsene
•
•

Det er behov for å gjøre det kjent i kretser, klubber og team at det er midler tilgjengelig for
kurs. Stimuler gjerne til å ta med utøvere og ledere til kurs og samlinger
Forslag om å lage spørsmål og svar på nettet

Regionscup- landsrenn
•
•

Stimulerer ikke til at disse legges opp slik at RC cup gjenopprettes
Kombilekene er et arrangement som er tilrettelagt for allsidighet og miljø. Her er det
inspirasjon å hente for kretser og klubber

Renntilbud 13 – 16 år
•
•
•
•
•

For få tilbud
Regionscup med nytt innhold
NC B og NC C renn kan være en ide å koble med 13 – 16 år
Lage alternative opplegg når det ikke er snø
Noen arrangement kan legges opp med litt ekstra hyggelige rammer og god kvalitet, mens
andre arrangement kan være enklere, men fortsatt ha god kvalitet

Videre fremdrift
•

HK lederne i kretsene tar ansvar for å samarbeide om utvikling av arrangement for å bedre
tilbudet og lære av hveandre

11.10.16 – Lillehammer

Treningsgrupper
•
•

Regional treningsgruppe er et ansvar mellom klubber og krets.
Team Oppland. Lokal forankring er viktig, og treningsgrupper bør hensynta praktiske forhold.
Det er en geografisk utfordring i den oppsatte regionen.

Arrangment
•
•
•

Oppland og Hedmark har arrangement sammen med tilbud hver helg. Kretsen har utlovet
inntil kr 10 000 for gjennomføring av alternative arrangement
Ide fra USA – lage virtuelle hoppkonkurranser som bedømmes over nett
Utvikle hoppappen til enklere arrangement.

•

NC er et trekkplaster, går ut over regionrenn.

Rekruttering
•

Ideer til å rekruttere/motivere foreldre. Lage opplegg for sosiale og meningsfylte kvelder
med fysisk aktivitet for foreldrene.

Kompetanse.
Fokus på kompetanse.

27.10.16 – Vikersund

Arrangement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telenorkarusellen bør utvikles iht SUM med ulike «konkurranser» - langrenn, hopp, tekninsk
løype (alpint)
Stimuler langrenn til å ta inintativ, da de oftest sitter i førersetet i Telenorkarusellen
Arrangment for laveste nivåer i aldersbestemte klasser bør være et NSF ansvar og ikke
grenansvar for å sikre samarbeid på tvers av grener
10 kamp på ski – nytt konsept?
Telemark/Vestfold har bestemt at det ikke er lov å avlyse arrangement. Hvis det ikke kan
gjennomføres som plan, skal det flyttes eller gjøres om til alternative konkurranseformer.
Det er viktig at det eksperimenteres i 2016/17 – eksperimentets år. Erfaringer samles og
diskuteres på neste høstmøte
Lag gjerne arrangement i samarbeid med dommerne. Alternative arrangment kan også gi
dommerne verdifull trening.
Innkalle til aktivitetsdager på tvers av grenene.
Kombilekene/finale hopptreff ikke kommunisert godt nok.

Snømangel
•
•

Høydalsmo har ambisjon om å ha snø i anlegget innen utgangen av oktober
Snøproduksjon er en utfordring i mange bakker

28.10.16 Oslo
Rekruttering – SUM
•
•
•

Vanskelig å få med langrenn. NSF langrenn MÅ ut til klubbene for å stimulerer til allsidighet
og samarbeid med andre grener
Legg gjerne opp til langrennstrening i hoppbakken
Hvorfor er hopputstyr strøket av listen som det kan søkes om støtte til?

Arrangement
•

Kollenhopp har etablert arrangørteam som roterer mellom oppgaver for å øke kompetansen
totalt i staben og redusere sårbarhet

•

Forslag om å lage «hull» i terminlisten for å unngå at Molde og Voss velges bort om det skal
være færre renn
o
o

Hvordan skal vi stimulerer til mindre reising hos de som trenger utvikling
Hull i NC kalenderen gir anledningn tilk regionale renn. => Foreldre og rollemodeller
vil være tilgjengelige/synlige for de yngre

•
•
•

Regionrenn kan arrqangeres samtidig med WC, kanskje også NC A,B,C
Skal det settes noen nedre aldersgrense for deltagelse i NC???
Hoppuke Notodden/høydalsmo

•
•
•
•

Renntilbud 2-3 renn kanskje 4 i samarbeid med Buskerud og Vestfold
Jubileumsrenn i Tomter
Terminlisten må oppdateres!
Sette aldersbegrensning for deltakelse i NC.

Dopingregeler
•

Informasjon om dopingregler bør legges lett tilgjengelig. Det er viktig at alle utøvere, ledere
og trenere er kjent med reglene.

Alle steder ble det verdsatt at vi kjører regionale høstmøter.

