
Fagmøte Hopp  
Protokoll vårmøte Molde 10. Juni 2022  
  
Åpning:  
Velkommen ved Ståle Villumstad  
 
Opprop 
:  
Hoppkomiteen    
HK leder  Kristian Brenden  
HK medlem  Stine Aaseth Korsen  
HK medlem  Anniken Mork  
    
Skikretsene    
Agder og Rogaland  Trond Sandberg  
Akershus  Erlend Munkeby  
Buskerud  Steinar Berthelsen  
Hedmark  Halvor Midtsundstad  
Hordaland  Magne Sørestrand  
Møre og Romsdal  Per Ivar Skodjereite  
Nordland  Trond Jøran Pedersen  
Nord-Trøndelag  Olav Rosset  
Oppland  Stian Karlsen  
Oslo  Hege Furfjord  
Østfold  Tom Andre Brenna  
Sogn og Fjordane  Jan Inge Årdal  
Sør-Trøndelag  Narve Jostein Langmo  
Troms  Jørn Thomas Hansen  
Vestfold og Telemark  Bjørnar Pettersen  
    
Ikke møtt    
HK medlem  Jonas Sloth Sandell  
Finnmark  Ole Mathis Nedrejord  
  
I tillegg møtte det representanter fra Trønderhopp, Kollenhopp og Flying Team Vikersund, samt en 
rekke andre fra skikretsene og administrasjonen i Skiforbundet og Skikretsene. Til sammen 42 
deltagere på møtet.  
  
  
Følgende ble valgt ved akklamasjon:  
Møteleder Ståle Villumstad  
Referent Tore Øvregård  
To til å Signere protokollen  

Trond Jøran Pedersen, Nordland   
Hege Furfjord, Oslo  



  
Innledning ved Kristian Brenden:  
Godt å være samlet fysisk.  
Takk for innsatsen til alle tillitsvalgte og frivillige. Det er en stor styrke vi har, og en grunn til at norsk 
idrett er så god som den er.  
Takk til utøvere, som har skapt uforglemmelige øyeblikk. Vi er til for bredde og topp.  
Takk til administrasjon og sportslig ansatte.  
Takk til HK, veldig mange møter. Nesten ikke hatt vanlige møter.  
Krevende tider. Pandemi.  
Hoppsporten har blitt påvirket av pandemien, noen har opplevd at det har kommet flere, mens andre 
har opplevd nedgang.   
Dårlig renntilbud for ungdom (2 år med korona), noe som har medført nedgang i denne gruppen. Vi 
får håpe vi er ute av det nå.  
Organisasjonen har vært i konflikt, noe som har gjort at vi ikke har fått jobbet med det man har 
ønsket å jobbe med. Handlingsrommet har vært smalt.  
Vi har steg for steg prøvd å ta de riktige valgene. Vi har prøvd å styre dette på en ok måte.  
Krevende sesong med vær og vind. Manglet snø. Eller for mye snø. Fikk gjennomført ganske mange 
renn, på tross av værutfordringene.  
Krevende tider også for økonomidelen. Det er prekært å få inn penger. Vi i HK har stor tro på at vi 
skal klare å hente inn det som trengs framover.  
Rekruttering er en stor utfordring som vi har fått jobbet altfor lite med. Det har vært en jevn 
nedgang. Det er det mest kritiske, og vi skal bruke en del tid på dette i dag.  
Gå gjennom ting som er gjort, og ting som vi kan gjøre i framtiden.  
Hoppsporten er en liten familie, der alle støtter alle, der vi gleder oss over andres framgang.  
Fantastisk å oppleve mestring i hoppbakken. Hopping gir glede.  
Politisk:  
Vi har gått ut og støttet Tove Mo Dyrhaug. Tror at dette blir en bra løsning for alle parter.  
Ståle:  
 
Årsberetning  
https://740c073d.flowpaper.com/NSFarsberetning20212022v3/#page=72   
Ståle gikk gjennom oppbyggingen av årsberetningen.  
Oddny Estenstad:   
Burde inneholde hvem som er på landslag, organisasjon. Resultater.  
Ståle: Godt innspill: tar dette med videre.  
Opplysning i etterkant: Dette er å finne i samlet organisasjonsdel lengre bak i årsberetningen.  
  
Sportslige resultater  
Se årsberetningen, samt FIS sidene. Nevner spesielt:  

• OL Gull  
• VM Skiflyging  
• 9 WC seiere av 4 forskjellige utøvere  
• WC kvote vunnet i alle COC perioder i vinter  

  
Ståle takket spesielt teamene for den hjelpen de har fått spesielt i forbindelse med COC der vi fikk 
kvoteplass i hver periode.  
 
Økonomi  

• Så vidt positivt resultat 2021  
• Budsjett for 2022 vedtatt i januar, og gjelder fortsatt i revidert  
• Status er at Hopp holder kostnadsbudsjettet pr. mai 2022  



• Profesjonelt apparat – utgjør mye av budsjettet  
• Kvinner selvfinansiert, og er nå en del av ett felles Hopplandslag  

  
Roar Gaustad: Er det noe i veien for å vise budsjettet?  
Ståle: Har det ikke her, men ikke noe i veien for å vise det. Tar det opp igjen på høstmøtet.  
  
Reglement:  
Se presentasjon.  
  
Ønsker å være en nasjon som er en ja nasjon, som gjør at vi ønsker endringer velkomne.  
(Se bilder i presentasjon av målemetoder)  
Trond Jøran Pedersen:   
Dette er drepen for idretten vår. Ikke lett å selge idretten til nye foreldre med alle intrikate regler.  
Støttes av Skodjereite.   
Skal vi bare tilpasse oss, eller skal vi prøve å få endret dette systemet om utstyr og regler. Skal vi ikke 
heller gå foran for å forsøke å endre systemet.  
Hva har Skiforbundet gjort for å få til en endring?  
  
Ståle Villumstad:  
Vi har vært med og påvirket til det bedre.  
Det er en kjensgjerning at dette er problematisk, men det er vanskelig å få til målemetoder og regler 
som alle land kan enes om, som gir en rettferdig og sikker idrett  
Innspill:  
Langrenn gule og røde kort, er det noe for hoppsporten.  
  
Det gis advarsler i hopp, men det er kun internt til utøver og nasjon.  
Stian Karlsen: Bør være mer transparent å se.  
  
Trond Jøran Pedersen  
Kroppstett dress bør være løsningen.   
  
Ståle Villumstad: Dette er prøvd, og ga ikke de resultatene man ønsket. Skadefrekvensen økte.  
  
Skodjereite: Er det noen endringer med tanke på vekt?  
Ståle Villumstad: Nei, ikke endring nå, men er diskutert.  
Ståle Villumstad: Hvordan gjør vi dette på nasjonalt nivå (Norgescup) ?  
Innfører i Eliteklassen fra sommeren. Vintersesongen gjelder endringene for alle klasser.  
FIS gjør en test i sommersesongen for å se om dette fungerer.  
Lars Ole Gunnerød: Min sønn ble målt som 15 åring.  
Ståle: Da har han deltatt i Norgescup, og må følge reglene som er der.  
Statistikk  
Se presentasjon  
Arrangement:  
NSF Hopp har ikke ansvar for WC, COC, FIS Cup, NM, NM JR, HL. Det er arrangementsavdelingen.  
Aktivitetstall:  
Se presentasjon  
Rapporter fra hver krets.  
Diskusjon om tallene er riktig eller ikke.  
Roar Gaustad: Ettersom svak deltagelse i Junior vm og NM, tror jeg ikke tallene er riktig.  
Ståle Villumstad. Økning i de yngste aldersgruppene, noe som ikke har innvirkning på eldre 
aldersgrupper. Nedgang også HL og Solan.  



Utfordringen er å få de videre til ungdomsgruppa, som er svært tynn de neste årene. Noe som gir 
utslag på søknad til skolene/teamene.  
Erlend Munkeby: Kan vi bruke tallene fra HL og Solan?  
Ståle: Det gjør vi   
Hege Furfjord:  
Oslo har vasket tallene, brukt mye tid, og tatt med de reelle tallene.  
Ståle Villumstad:  
Vi har lave tall, men det er drivverdig.   
Trond Jøran Pedersen: Ungene vil hoppe på ski. Vesentlig er anlegg med mulighet til progresjon.  
Utstyret er ikke brukandes til annet enn å kjøre rett ned med.  
Norge må sitte i førersetet med utvikling av utstyr som kan brukes til mer enn å kjøre rett ned.  
Tore Øvregård: Vi har excuse ski med innsving og langrennsbinding. Dyrt å sette i gang produksjon.  
Terminliste:  
Behov for koordinering av renn for ungdom. Lagt inn i hoppkalender.  
Ikke fått inn søknad om Hopptreff. Ønsker arrangør fir dette både sommer og vinter.  
Ønsker å ha renn samtidig med NC i mindre bakker der det er naturlig/mulig.  
Oddny Estenstad:  
Hvorfor arrangeres det i Falun?  
Ståle: Flere grunner. Verdens viktigste hoppnasjon, ønsker å hjelpe svenskene med 
arrangementskompetanse, får tidlig snø, slik at vi får startet tidlig og strekt sesongen. Reiseavstand 
ok.  
Trond Jøran Pedersen:  
Avslutningsuke etter at WC er over, samling av alle NM  
Ståle: Utøverne er litt negative til dette, men vi skal prøve å få til dette i 2024.  
Roar Gaustad: Tidlig å avslutte NC renn 5. mars  
Trond Jøran Pedersen: Vi kan ta avslutningen i Fageråsen etter Raw Air.  
  
Anlegg:  
Tromsø går sin gang Normalbakke og Storbakke.  
Vegårdshei går sin gang. Normalbakke, og rekrutteringsbakker opp til K74.  
Hoppbakker for helårsbruk der folk bor, viktig å få til.  
Bjørndal IL ønsker å gi sin bakke bort til en lav pris. K8 Simek tilløp.  
 
Bredde og rekruttering  
Tore Øvregård:  
Storsamling:   
100 påmeldte i Vikersund. Ønsker å ha neste års storsamling i uke 26, da det er forskjellige datoer for 
skoleavslutning rundt i landet. I uke 26 har alle fri. Viktig å gå tidlig ut med datoene slik at det blir 
lettere å planlegge for utøvere og foreldre. Vi tenker på å ha storsamlingen på rundgang rundt i 
landet.  
  
Ski:  
Det er i samarbeid med kombinert solgt 370 par med subsidierte ski i lengdene 140 – 170. Dette er et 
samarbeid som har fungert meget bra.  
  
Vi har de siste 2 år vært rundt hele landet, vært på 25 samlinger, og der behovet er prekært, er 
ungdomsgruppa. Vi må få koordinert terminlista slik at vi kan skape et best mulig tilbud til denne 
aldersgruppa.  
  
Sendt ut 1000 Raw Air startnummer til klubber.  
  
Det jobbes utrolig bra i hopp-Norge, og det gjøres en fabelaktig innsats. Ildsjelene er ryggraden i vår 



sport, og vi kan ikke få takket nok for det arbeidet som legges ned.  
  
Gleder meg til diskusjonene om rekrutteringen, og håper vi kan komme med en prioritert liste over 
hva vi sammen skal jobbe i årene som kommer.  
 
Team Lillehammer Ung.  
  
Innledning Tore Øvregård.  
Samtalene startet i fjor, og NTG trenere stilte som trenere på Hedmark skikrets sin samling i 
Vikersund. Det ble også avholdt 1 samling i mai for Oppland og Hedmark. Grunnen til at samtalene 
startet, var ønske om å skape et bedre tilbud til ungdommene i regionen.  
 
Gudmund Storlien:  
Team Lillehammer ung har hatt sin første samling på Lillehammer. Vi brukte landslagsutøvere både 
fra kombinert og hopp  
Team Lillehammer ung er et samarbeid mellom hopp og kombinert  
Fått inn nye utøvere som trenere, tatt kontakt med gamle hoppere, som har lyst til å være med på 
dette. Flere trenere er viktig for å kunne opprettholde tilbudet, også med tanke på videre 
rekruttering av trenere. Og for å unngå slitasje på de som allerede er inne.  
Opprettet teams for lett tilgjengelig info, der utøvere og foreldre kan gå inn for å få tips til 
treningsprogram, kalender og annen nyttig info.  
En happening i måneden. Mange tilbud til unge utøvere. Færre samlinger, med stort trøkk med 
landslagsutøvere/Eliteutøvere  
Legge ut øktplaner i Teams som både utøvere og trenere kan bruke.  
Kick-off på Lillehammer i pinsehelgen var en veldig bra start!  
  
Halvor Midtsundstad:  
Skiklubbutvikler  
Hopp og kombinert. Trond Halvorsen  
Deltidsstilling – Hedmarkhopp, skiklubbutvikler  
Hvordan få vårt behov dekket av skiklubbutvikler i krets.   
Trond tok kontakt med ønske om å bli skiklubbutvikler, men han var for sent ute.  
Kastet oss rundt, kretsstyret ble veldig positive.  
Skikretsen var med å garantere for lønn. Imponert over kretsstyret.  
Vært i gang siden i mars, hatt 4 –5 klubbesøk i tillegg til treninger.  
Kartlegge anlegg og aktivitet for kommende sesong.  
Små samlinger for de yngste.   
Gleder oss til vi kommer i gang.  
  
Magne Sørestrand: (Se presentasjon) 
Sponsormidler 40 000 lagd småbakker  
Sponsormidler 170 000  skileik  
Var 3 dager i Trondheim for å plukke plast. 550 kvm som vi skal bruke og har brukt i småbakkene i 
Hordaland.  
Gapahuk log garasje lagd sammen med videregående skole. Fikk sponset materiale av den lokale 
byggleverandøren.  
Junior NM kvinner  
Utrolig kjekt å se den utviklingen som har vært.  
Jentene ble glade når alle fikk premie.  
  
Raw air hoppskole:  
Framnes  



31 deltagere. Krossløype på 450 meter, og deretter hopp. Nå klar også som sykkelcross.  
Aktivitetsdag og bursdager.  
Finsk spor i Framnesbakken, ikke helt fornøyd.  
Lagd et spor fra et lokalt firma, 3,2 cm dybde, 12,5 cm bredde.  
  
Rekruttere foreldre og besteforeldre er det viktigste. Dersom man klarer det, så vil dere som oss få 
tilbud fra de om de kan hjelpe til:  
Bake kake hjelpe til med arrangement, foreldre lurer på hvor de kan vippse til klubben.  
Hoppleik! Viktig. Vi fikk en økning da vi gikk over fra å bruke hoppleik til skileik. Flere unger kom til 
treningene.  
Telenorkarusell:  
Hopp, langrenn, alpint skal vi prøve neste år.  
Takk: Øystein Glistrup og Odd Rolland gått ut av kretsstyret, men gjør en kjempejobb på klubbnivå.  
  
Handlingsplan:  
Se presentasjon:  
Oddny Estenstad:   
Savner handlingsplan for teamene.  
HK har tenkt mye på dette, men ikke landet noe. Jobber videre med det.   
Administrasjonen ønsker samarbeid om de nest beste utøverne, har hatt møter med Kollenhopp,. 
Skal ha det med alle teamene utover.  
  
Teamene: NTG har funnet en god modell med NTG ung.  
Skodjereite:  
Sunn vekt. Det er den store elefanten. Vi er milevis unna det i dag. Sendt fra meg utøvere som har 
vært sunne, 4 år seinere er de 20% lettere og sluttet. Spesielt med alle jentene på vei opp, så er dette 
viktig.  
  
Kristian: Dette er noe vi må jobbe både nasjonalt og internasjonalt framover.  
  
Anniken Mork:  
Undersøkelse topp 5 rekrutteringstiltak 
Se presentasjon  
 
Rekruttering i årene framover: Topp 5:  
Sendt ut til 50 personer.  
Narve:  
Tipper Ildsjelene ikke er på toppen fordi det er ildsjelene som har kommet med innspill...  
Lars Ole Gunnerød:  
Vi må lære foreldre at skihopping er noe ungene må drive med selv.   
Magne:  
Vi må ufarliggjøre skihopping. Basis skileik er viktig. Aktivitetslederkurs er viktig, ta med unge utøvere 
som trenere.  
Speaker er viktig. Fast speaker i Odd Rolland, har eget anlegg, lager utrolig stemning.  
Narve:  
Vi må tøffe opp ungene også. Vi lever i en tid der vi pakker inn ungene. Farlig å slå seg.   
Ungene trenger å slå seg..  
  
Skoleskidager: Gå langt og sakte, skulle heller hatt skileik.  
Trond Jøran Pedersen:  
Vi treng ildsjeler. Kommunen gjør ikke det. Jo færre vi blir, jo vanskeligere blir det å holde liv i 
bakkene.  



Vi må ha ansatte folk. Vi må ha de samme folkene som tar imot ungene hver gang.  
Vi kommer nok til en tid der vi må profesjonaliseres.  
Magne Sørestrand:  
Må ha utstyr til å preppe bakkene.   
 
Valg  
Leder av Valgkomiteen Narve Jostein Langmo:  
Startet tidlig.  
Møter på teams med HK.  
Snakket med kretsene.  
Første runde fikk vi inn 2 forslag. Hadde utfordringer med kjønnsbalanse.  
Første forslag var bare menn, og fikk inn nye forslag.   
Hadde dermed utfordring med geografi.  
Landet først lederkabal, deretter nestleder.   
Deretter resten av komiteen.  
Kunne heller ikke innstille 2 kandidater fra Oppland.  
  
Skodjereite. Fungerende leder står ikke på forslaget, har han sagt nei?  
Hvis ikke, ønsker jeg en begrunnelse på hvorfor han ikke er innstilt.  
  
Narve:  
Etter samtale med Oppland skikrets, ønsket at Kristian skulle jobbe med det han er god på, ikke som 
leder av komiteen.  
Det er ikke mistillit, men vi hadde intervju med 8 gode lederkandidater.  
Halvor Midtsundstad: Snakket dere med hopp og kombinertkomiteen i Oppland?  
Narve: Oppland skikrets (ikke hopp/kombinertkomiteen)  
Skodjereite:  
Vil ha folk som vil styre, ikke la seg styre.   
Ydmykhet, respekt og glede er mantraet til hopp, er ikke det jeg sitter igjen med. Det er ikke det som 
preger hopp nå, etter min mening.  
Det nye HK må gjøre en rolleavklaring i forhold til styre og ansatte.  
  
Hege:  
De som sitter i styret i dag, har gjort en veldig god jobb. Jeg mener at valgkomiteen har gjort et godt 
valg, så jeg støtter valgkomiteens forslag.  
Stine Korsen  
Leder valgt ved akklamasjon  
  
Halvor Midtsundstad:  
Ønsker Brenden, fordi vi mener han har en god og viktig kompetanse. Unik bred kompetanse, 
bredde, rekruttering, toppidrett, TD og internasjonal erfaring.  
Tryggheten ved å kjenne folk vi velger, og som vi vet kan ta hoppkomiteen videre.   
Vi har et benkeforslag på Kristian Brenden som kandidat til nestleder i HK.  
  
Skodjereite.  
Kristian har også godt nettverk mot Sør-Trøndelag, som ikke har noen i komiteen.  
Nestleder:  
Kristian Brenden vant med 15 stemmer mot Lønseths 2 stemmer.  
  
Resten av styret ble valgt gjennom akklamasjon.  
Valg av valgkomite:  
Valget gjøres på høstmøte, og forslag på medlemmer sendes til HK.  



  
Innkomne forslag 
  
Oppland:  
Hopp og kombinert komiteen ønsker seg en sterkere økonomi rundt Norgescup renn.  
  
Gausdal skilag går med 30000 i underskudd med 3 norgescuphelger i 2021, dersom noe ikke endres 
så slutter Gausdal å arrangere Norgescup.  
Oppland skikrets støttet økonomisk et år, med klar beskjed om at dette er et engangstilfelle.  
Færre og færre som kan arrangere slike store renn i Oppland.   
Oppland skikrets ønsker seg å arrangere renn, men kan ikke gjøre det slik det økonomiske ser ut.  
  
Roar Gaustad: Kjenner godt igjen, og ønsker at Skiforbundet skal ta et evt underskudd. Skiforbundet 
stiller med mange folk, og bør redusere antall mennesker som er involvert. Ønsker også samkjøring 
av hopp og kombinert.  
  
Oddny: Anleggsleie i Granåsen 20 000 for hopp, 20 000 for langrenn. Når Granåsen kommer opp, vil 
det bli enda dyrere.  
Kan Skiforbundet hjelpe oss med å snakke med anleggseiere. Det er stor forskjell på hopp/kombinert 
og langrenn i antall deltagere.  
  
Trond Jøran Pedersen: Vi må tenke sammen for å gjøre noe med dette, slik det er nå er det ikke 
bærekraftig.  
  
Per Olav Blikås: Vi går også i minus, men søker fylkeskommunen. Vi får lite der nå, pga. av lite 
deltagere. Dette gjør også at hopp/kombinert må slå sammen rennene.  
  
Bjørnar Pettersen: Er det mulig å gjøre noe med startkontingenten?  
  
Ståle Villumstad:  
25 kroner av hver startkontingenten går til krets. I Agder samler ikke kretsen inn penger, men lar de 
gå til arrangør.  
For noen år siden økte vi startkontingenten, det har vært lite protester på økningen, så kanskje tida 
er inne for en liten økning.  
Kjetil Dahlen: Kretskontingenten: Ikke tema ifølge Skistyret.  
  
Ståle Villumstad:  
Utfordringen å få økonomi i det. Aktiviteten er det viktigste med rennene, Grunn nummer 1 til å ha 
renn for å ha aktivitet for utøverne, og som vi ønsker å få så bærekraftig som mulig.  
Har jobbet med Olympiaparken for å få ned leien ved å samarbeide med det. Vi har en gratis dag og 
en gratis helg.   
Ståle kan være med i forhandlinger med kommunen i Trondheim.  
  
Oslo har det litt lettere med Oslo kommune som er “greiere”.  
  
Mange anlegg er det klubben som eier, noe som ikke må betale leie, men driftskostnader.  
  
Notodden: Internasjonalt renn for å få bakken opp å stå for vinteren.  
  
Ikke riktig at det er Skiforbundet som er arrangør, det er lokal klubb.  
Vi har utøver i sentrum, og rennene er til for utøver.  



  
Oddny Estenstad:  
Det er en felles interesse for å få flest mulig renn, og at man ikke taper på arrangementet.  
Det er mange forskjellige utfordringer i de forskjellige anlegg.  
  
Det er hyggelig med besøk av NSF, men av og til så kunne vi tenkt oss de pengene den billetten 
koster. Det er knapt med penger, og alle monner drar.  
  
NSF bruker ca. 500 000 på nasjonale renn. Egenandelen er 8000 for alle renn, uavhengig av hvor det 
er. Denne summen har stått rolig i mange år.   
Største kostnadsdriverne er:  
* Sanitet/Førstehjelp hvis man må leie inn dette. Ikke en funksjon man kan ta bort, men hvis man har 
egne folk som kan gjøre.  
* Premier. Noen ordner gavepremier, mens andre som har kostbare premier / gavekort.  
Kan man tenke seg annerledes når det gjelder premiering? Utøveren er i sentrum, men er premien 
det viktigste for utøveren?  
Personell fra NSF. 8000 for 2 dager inkl. rennteknisk utstyr.  
Samarbeid med kombinert er vi positive til.  
Kombinert nektet å komme til Molde hvis hopp skulle dit sammen.  
Trond Jøran Pedersen: De to komiteene må sette seg ned for å få til dette samarbeidet.  
Vi må tenke at arrangementet ikke kan bli en belastning/byrde økonomisk, selv om vi ønsker 
aktivitet.  
  
  
Roar Gaustad:  
Kan vi redusere fra 3 – 5 dommere.  
Ståle:  
Utfra et sportslig perspektiv, så er ikke dette ønskelig. Sikkerhet for utøverne for at det skal være 
rettferdig. Jeg er ikke enig i kutte dette nå.  
Trond Bysveen:  
Kombinert har prøvd uten dommere, noe som medførte negative reaksjoner fra utøvere, trenere og 
foreldre.  
Kjetil Dahlen:  
Samarbeid hopp/kombinert. Fra vårmøte kombinert.  
Per Tommy Enger: Ikke noe problem å arrangere sammen med hopp ved stabile forhold (-5 grader og 
vindstille). Vanskelig når det blir utfordrende værforhold.  
Gausdal Skilag er ikke interessert i å bruke dugnadspenger på å arrangere hopprenn.  
  
Trond Jøran Pedersen:  
Vi kommer ikke videre i diskusjon, må ta dette videre. Alle enige om at dette ikke er bra, så noe må 
gjøres.  
  
Stine Korsen:  
Vi har initiert et møte med kombinert, og skal ta opp dette med de hvordan vi kan få til et best mulig 
samarbeid.  
Skodjereite:  
Pengemangel: Den utgiften som hopplandslaget bruker på hoppdresser, så kunne man finansiert 
mange hopprenn.  
  
 
 



Innspill fra teamene:  
Se presentasjon:  
4 Team i Norge, ikke en formell del av organisasjonen Norges skiforbund.  
Vi har det indirekte som at noen team også er klubber.  
Vi er med på fagmøter  
I fjor høst i forbindelse med bråket reflekterte vi hvordan veien videre skal se ut.  
Teamene startet en møteserie om et mer formelt samarbeid mellom de 4 teamene, for deretter å få 
et formelt samarbeid med skiforbundet.  
Vi er en liten familie og vi må dra i samme retning. Alle hoppere på landslag er på team.  
Oppgaven til team er å utvikle utøvere til landslagene. Da har vi gjort jobben vår.  
  
Vi har sammen lagd en presentasjon,   
I fagmøtet her har jeg hørt ordet team mange ganger, og det er et bra.  
Lars Ole Gunnerød  
Viktig å ikke la de sentrale anleggene få alle rennene. Dersom vi ikke kan arrangere i Lillehammer, så 
er det nesten bare Midtstua som står igjen..  
Narve:  
Teamene må også komme seg ut til klubbene. Det er viktig for synligheten.  
Regionsenter kan være farlig, men dersom det er samkjørt, kan det bli knallbra.   
Trond Jøran Pedersen:  
Liker det veldig godt at teamene snakker sammen.  
Alle forslagene er sikkert sagt før, men flott at dere tar det opp sammen.  
Den jobben som teamene har gjort, må også få igjen noe. Per i dag er det nå skiforbundet som 
“utnytter” teamene.  
Teamene må også ha ansvaret for etterveksten.  
Innspill / forslag  
  
Offisiell trening på Solan/Hovedrenn:  
Det oppleves at NSF/arrangør oppleveres reglement rigid.  
Utøvere som deltar i offisiell trening kombinert ikke får delta på offisiell trening hopp.  
Det er unger vi har med å gjøre, vi ber om at vi ikke har slik praksis i framtiden.  
  
Ståle:  
Dersom det er praktisk gjennomførbart, så oppfordrer vi til å gjøre det.  
Det har vært praktisert slik i alle år med hvem som kan delta på offisiell trening.  
  
  
  
  
  
Innspill RC cup  
  
Avviklet for 10 år siden. Grunn økonomi, og lite aktivitet i bakkene som stod urørt i RC helgene. Også 
pga resultatfokus vs utviklingsfokus.  
  
Se presentasjon:  
  
Innspill:   
Hege: Kan man stryke ett renn.  
Ståle: Kan man se på andre måter enn sammenlagt for å få til å reise.  
Vi i NSF kan hjelpe til med koordinering.   



HK tar saken videre, og kommer tilbake til hva de lander på.  
EVT:  
Gunnerød: Skal vi spare penger på arrangement, eller skal vi få HK til å jobbe med å få hopps 
rettmessige inntekt til Skiforbundet,  
Ståle:  
Sponsoratet på 400 000 til NC går ut. Vi har også fått mindre beløp til Solan og Hopptreff, men dette 
er nå avsluttet.  
Det er inntekter til bredde, men lite.  
All annen inntekt er sponsorater til toppidrett.  
Men det er større interesse for å støtte breddeidrett fra næringslivet.  
90 % av inntektene til NSF sentralt er kommersielle.   
Oddny:  
TV avtalen øker kraftig i 2022.  
Ståle: Den reelle økningen er ca. 20 MNOK dersom alle planlagte renn gjennomføres.  
Uten breddeidrett, hvor er toppidretten om få år?  
Ståle: Sponsoravtalene er å skape mer aktivitet til toppidrett, som ikke kan brukes nedover  
i systemet.  
Trond Jøran Pedersen:  
Det er mulig å finne ut av hva vi bruker av penger? Det går an å omplassere penger. Det er kanskje 
ikke nødvendig å ha 16-17 ansatte.  
Teamene bør få penger tilbake ved at de leverer til landslaget.  
Roar Gaustad:  
Teamene taper 38 000 i treningsavgift ved å levere til landslaget.  
  
Brenden:  
Vi bruker også penger på utvikling, men vi kan se nærmere på det.  
Marked og økonomi:  
Framvisning av video:  
Bruker filmen som innsalg til nye samarbeidspartner  
Det er egentlig bare de største profilene som selger.  
Likestilling og verdiene våre er også veldig salgbare.  
Skiflyvning for kvinner, at vi har fått til det.  
Vi har utfordringer med markedssituasjonen.  
Vi har endret strategi på marked:  
Vi er ett landslag. Du kjøper logo på hopplandslaget (begge kjønn)  
Se presentasjon  
LO sier de har fått tilbake alle pengene de har investert, og er veldig godt fornøyd med samarbeidet. 
De er også referanse for andre som kan være interessert.   
Magnes Sørestrand:  
Fint å møtes fysisk. En sterk hoppkomite, og det ser bra ut.   
Ønsker at delegatene følger hoppkomiteens oppfordring om å stemme på den kandidaten HK 
anbefaler.  
  
Oddny:  
Ønsker en nye HK lykke til. Det er bare å spørre dersom dere trenger hjelp til noe, så kan vi bidra.  
Ståle:  
Det er klubber og kretser som har ansvar, ser veldig positivt på teamenes initiativ om å bruke mer tid 
på ungdomsgruppa.  
Inspirerende å høre på Magne.  
  
God tur hjem, og takk for alle innspill  
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Trond Jøran Pedersen      Hege Furfjord 
 


