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Rekruttering – kort fortalt
• Rekruttering er primært et klubb- og kretsansvar. 
• I kretsene er aktiviteten svært varierende. Godt arbeid mange plasser, 

fraværende i andre. 

• Vi mener derfor at teamene bør ta et større ansvar og være 
pådrivere innenfor sine geografier, fordi:

• Teamene har ofte tilgang til, og kan bistå med flere ressurser og kompetanse 
• Teamene er neste stoppested – uten god rekruttering stoppe utviklingen av 

toppidrettsutøvere



Fra 12 år og oppover er det mange utfordringer i store deler av landet.

Får vi ungene til å elske skihopping 
etter fylte 12 år, er mye gjort!



Aktiviteter - aldersgruppe 0-12 år

 Her skal det primært arrangeres lokale renn og hoppskoler

 Trening 1-2 ganger i uka

 For å øke aktiviteten i bakkene må være bedre tilrettelagt før barn og foreldre kommer. 

 Det vil fortsatt være mye dugnadsarbeid, men tilrettelegging av anlegg før trening må finansieres 
for å lette trykket på foreldre og trenere

 Økonomisk støtte fra Skikrets, NSF, Hopplauget, Hoppsportens venner 
 Genere økt aktivitet

 Kan/bør teamene prioritere hvilke anlegg som bør ha støtte?

 Støtte til utstyr som kan lånes bort gratis

 Regneeksempel: 
 3 mnd med snø x 4 uker x 2 treninger x 1 time x 2 pers a 200 kr = 10.000 pr anlegg



Kollenhopp



Aktiviteter - aldersgruppe 12-16 år

 «Ny» RC-cup: Renn 4 helger (maks 1 pr mnd):
 Trøndersk hopphelg, Kollenlekene, området Lillehammer (Gausdal/Lierberget), Vikersund, Mo i Rana

 Rennkonsept: opp til hver enkelt arrangør

 Der det finnes bakker for 0-12 år kan barn delta ut fra prinsippet «jo flere, jo bedre».

 Hovedlandsrenn + finale hopptreff (12-16) bør plasseres geografisk i det området som ikke er en 
del av rennhelg-konseptet samme år (NSF-ansvar).

 Konsept: maks 4 «nasjonale» renn pr år, øvrige renn regionale/lokale
 Hva skjer med Solan + Hovedlandsrenn (som flyttes rundt, i vinter i Skogn)? 

 To arrangement som passer å ha i lag?

 Andre arrangement: Tolgaspretten? Evje i sommer?



Aktiviteter forts.

• Hoppskoler:
• Storsamling Vikersund (juni)

• Trønderhopp og Kollenhopp egne (men alle er velkomne)

• Camp Lillehammer (tidlig juni)

• Sommertiltak? felles samling teamcamp inkl. renn (kun 15-16 år?)

• Andre tiltak:
• Kretssamling Oppland og Hedmark: aug i Midstulia

• Oppland i Knyken: høstferiesamling

• KOORDINERE AKTIVITETER OG TERMINLISTE



Lillehammerhopp



Konkurranser– RC og NC

• Det er nødvendig å spare ressurser for arrangør og forbund.
• Teamene krever derfor at hopp og kombinert arrangerer sammen på 

NC-nivå.
• Teamene ønsker videre at:

• Større forutsigbarhet når det gjelder flyttinger! 
• Dette medfører store logistiske utfordringer og kostnader

• NC-renn på hverdager er en utfordring.
• Pga økonomi er ikke all teamtrenere heltidsansatt.



Dresskontroll i NC – forslag:

- Kontrollør skal være til sted på alle renn

- NSF må opprette et kontrollørteam

- Finansiering: ta bort to hoppdommere og bruk midlene på 
kontrollør

- Fokus på:

- Forutsigbarhet

- Objektivitet

- Etterprøvbarhet



Trønderhopp



Teamene mener i tillegg at:

- Landslagsutøvere må i så stor grad som mulig delta på hoppskoler i egne 
team.

- NSF skal IKKE selge klær med NSF-logo og partnere på storsamling og 
tilsvarende. Dette er klær som skal være forbeholdt de som faktisk klarer 
den prestasjonen å rykke opp på landslag. 


