REFERAT FRA HK MØTE NR.1 130704.
Til stede: Sigbjørn Normann, Dag Mikkelsen,Georg Solfjeld og Trygve Bringsverd (observatør)
Sak 1: Oppgaver i komiteen (leder, sekretær, økonomiansvarlig, medlem av valgkomiteen)
Oppgavene fordeles slik:
Leder : Georg (Goggen)Solfjeld (forutsatt høy grad av delegering)
Sekretær: går på rundgang og utnevnes på møtene.
Økonomi og budsjett bestemmes samlet i HK.
Representant i valgkomiteen: Trygve Bringsverd.
Representant i styret for mobil hoppbakke: Goggen.

Sak2: Plan for 2013/2014 sesongen. En plan må sendes hovedstyre.
Vi må legge planer som samordnes på neste møte (5/8). Planene presenteres på et høstmøte der
alle klubber og hopp interesserte inviteres. Planene sendes styret i skikretsen.
Følgende aktiviteter skal gjennomføres:
Rekruttering er den viktigste oppgaven.
Den mobile hopp bakken må brukes av klubber, skoler og andre arrangementer (messer, gateshow
osv.) ØIF lager plan. (Siggen).
Vi kjører prosjektet, småbakkehopperne. Gamle og unge i samme bakke. (Goggen lager
facebookside)
Jentehopp bør prioriteres.
Terminlisten skal gi rom for ”frihelger” og treninger. Hopprennene skal være for alle klasser.
Gjerne ett eller to renn med innlagt kombinert?
Rennene må markedsføres profesjonelt, og det må lages en hyggelig ramme rundt rennet. (musikk,
oppvisning av andre aktiviteter,utlodning, produktpresentasjon, el.l.
Sak3: Sørlandshopp: Rolf lager en plan for sørlandshopp i samarbeid med Trygve og andre.
Etablerte hoppere som ikke er i sørlandshopp må også ha et tilbud.
Sak 4:Sør-Cup plast: Planene for Sør Cupen godkjennes. Arrangørene:
Oddersjå,Øyestad,Froland/Songe og Øvrebø må bidra til å markedsføre rennene for å få så mange
deltakere og publikum som mulig.

Sak 5: Terminliste: Goggen (Aust-Agder), Oddvar (Vest-Agder) og Tor (Rogaland) setter opp forslag til
terminliste. Goggen kontakter Petter Furseth om han kan sende oppdaterte adresser og tlf. for
kontaktpersoner i klubbene til alle i hoppkomiteen+ Trygve.
Sak6: Barmarksamling, Evje 13-15. sept. Alle i HK må stille på dette møtet. Der holder vi et eget
komitemøte. Siggen har regien for vår del av barmarksamlingen.
Sak 7: Ansvarlig for mobil hoppbakke (i samarbeid med ØIF): Siggen. Goggen er medlem i
bakkekomiteen.
Sak 8: Eventuelt:
Vi må gjøre oss kjent med NSF, Strategiplan og hoppskrifter. LES DET. (Norges skiforbund, NSF,
Strategiplan 2012-2014) (Norges skiforbund, Hopp, hoppsskrifter)
Dommergjerningen er god. Hvor går veien videre? Dag redegjør.
Dommere bør stille på treninger for å trene dømming.
NESTE MØTE: MANDAG 5. AUGUST KL 18.00 I LOKALET TIL KJELL HÅLAND I GRIMSTAD. (Goggen
kontakter Kjell)
Saksliste og info. Sendes ut før møtet.
Takk for et godt møte, tross noe mangelfullt oppmøte. Håper vi kan møtes alle neste gang.
Dersom vi forbereder oss godt, kan mye bli gjort på neste møte.

Ref.:
Goggen
Sendes: HK medlemmene, Trygve Bringsverd, Petter Furseth og Pål Angel Bergh

