KONSENTRAT FRA MØTE I KLAPPANE 11. SEPT. 2014
”KRAFTSATS FOR REKRUTTERING:
Tiltak for å rekruttere et aktivt hoppmiljø:
Tanker som kom fram:
Lag et lite hopp i forbindelse med langrennstreningen.
Hoppanleggene må være lette og enkle å preparere. Lange dugnadskvelder med prepping av bakken
skremmer foreldrene. Det er en viktig oppgave å rekruttere og motivere foreldrene. Ett tiltak kan
være å aktivisere foreldrene sammen med ungene. La foreldrene også delta på treninger (Goggens
tanker om ”Småbakkehopperne)
Skihopping er enklere om sommeren, men folk flest tenker ikke ski om sommeren. Det er lettere å
rekruttere om vinteren.
Samarbeid med skolene er viktig. Fagerholt skole har egen hoppbakke. Her bør det kunne bygges et
hoppmiljø rundt bakken. Inviter til samarbeid.
Søk samarbeid med andre idretter f. eks. Skihopp og fotball?
Er vi for dårlige til å ta vare på de unge hopperne? Hvorfor slutter mange?
Klappane mangler en liten rekruttbakke. Bringsverdbakken er et godt alternativ. Nå som ØIF får en ny
mobil bakke, er det planen at den andre bakken som disponeres av skikretsen, kan stå en lengre
periode på hvert sted.
Er det ønske og mulighet til å bygge opp et nytt kretslag?
Oddersjaa har nå 4 veldig gode hoppere. De må følges opp.
Vikersund Flyingteam bør kunne være en god kontakt når det gjelder utvikling av disse hopperne. De
samarbeider på tvers av klubbene. Der er det muligheter.
Sørlandshopp slik det fungerte for noen år siden var helt unikt. Miljøet var godt blant foreldrene,
utøverne og samarbeidspartnerne.
Det er ønske om å få til et kretslag til vinteren. Hoppkomiteen har pr. i dag ikke kapasitet eller
økonomi til å drifte et kretslag slik Sørlandshopp eksisterte.
Det kom forslag om å kalle inn til en mimrekveld for gamle sørlandshoppere. Kanskje det der finnes
en person som kan ta på seg oppgaven med å rekonstruere et kretslag?
Bruk av Bringsverdbakken i klubber og skoler:

Trygve informerte om Bringsverdbakken. Han sender tilbud til skolene. Han legger ved skriv og
brosjyre. Lærere og unger er veldig fornøyde. De bruker miniski og kjelker. Han tar også med
rullebrettbakken når han jobber med skolene. Dette er en dugnadsinnsats som foregår året rundt.
Bringsverdbakken bør også kunne brukes utenom faste treningstider.
Det lages nå instruks vedr. utleie av den mobile bakken til ØIF.
Skikretsen mener klubbene må ta initiativ til å bruke bakken mer aktivt. Besøke skoler,
arrangementer, samt til treninger i egen klubb.
Klarer hoppmiljøet på Agder ved bruk, dugnad og økonomi å forsvare investeringene i et planlagt
hoppsenter på Vegårshei?
Skisenteret vil være veldig aktuelt ved samlinger. Den største bakken vil kunne brukes ukentlig av de
etablerte hopperne.
Det er naturlig at de lokale anleggene blir benyttet. Sandrip K60 plast er den eneste i Agder.
Hoppgruppa i Øvrebø bør ta et lokalt initiativ for plastlegging også av de øvrige bakkene. Sandrip har
et stort potensiale for skihopping.

PÅ SAMLINGEN MØTTE EN DEL NYBEGYNNERE OG NOEN SOM HADDE HOPPET LITT I DEN LILLE
BAKKEN. NOEN GUTTEHOPPERE SA DE FIKK VERDIFULL INSTRUKSJON UNDER TRENINGEN I DEN
STORE BAKKEN. 10-12 PERSONER VAR MED PÅ MØTET ETTER TRENINGEN .
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