
Møte ØHIL Hopp/Kombinert 

Dato: 20.03.2015 

Sted: Klubbhuset Hosle 

Deltakere: Rolf Hennum, Lars Westvang, Håkon Inngjerdingen, 

Christian Inngjerdingen, Stig Hagen-Westerlund, Helge Evenstad 

Referent: Helge Evenstad 

 
1) Lager 

Vi gjennomgikk utstyr vi har på lager.  

Helge har utarbeidet en utstyrsoversikt i form av et Excel-ark. Dette er ikke 

komplett ennå, men å anse som et utgangspunkt. Vi må også etablere en mer 

formalisert utlånsordning for langtidsutlån når vi får inn de nye skiene.  

2) Innkjøp 

Vi håper å få mulighet til å kjøpe inn ski gjennom Skiforbundet. Dette er ski 

m/bindinger til bruk i plastbakken. Håkon har vært i kontakt med Skiforbundet 

og en avklaring kommer sannsynligvis i løpet av mai/tidlig juni. I tillegg trenger 

vi å kjøpe inn bindinger til de 5 nye Madshus 180 cm skiene vi har på lager. 

Følgende ble besluttet:  

Innkjøp gjennom Skiforbundet: 

15 par ski med bindinger.  

Anslår pris for ski med bindinger til ca. kr. 800,- pr. par.  

Totalt kr. 12.000,- 

(Dette tallet er vår grove antagelse ut fra tidligere innkjøp).  

Innkjøp av bindinger: 

5 par Slatnar Junior via Hestengen Sport. 

Pris pr. par: 2.195,- 

Totalt: 10.975,- 

Helge kontakter Hestengen Sport og bestiller. 



Sko: 

Vi avventer innkjøp av sko til bruk på Madshus-skiene til vi har fått bindingene 

og ser hvilket system Slatnar Junior benytter.  

Stig foreslår å følge med på nettet om det er mulig å få kjøpt brukte sko.  

Helge sjekker med Sverre i forhold til hvordan rutinene i ØHIL er mhp. kjøp av 

brukt utstyr (kvittering etc.).  

Tips til nettbaserte markedsplasser for innkjøp:  

FACEBOOK: FB gruppe «Kjøp og salg av hopputstyr».  

WEB: wax2max.com 

WEB: slatnar.com 

 

 3) Status Plastbakke K-8 

Rolf informerte om status og videre arbeidsplan for K-8 bakken.  

 

4) Møte i Idrettsutvalget 

 

Lars informerte om møtet i Idrettsutvalget 19/5.  

 

5) Anleggsutvikling ØHIL 

 

Alle undergruppene i ØHIL skal avgi innstilling i forhold til videre utvikling av 

grusbanen på Hosle. Det har vært gjort et stort og omfattende arbeid i 

Anleggsutvalget i ØHIL hvor flere alternativer rundt utviklingen av 

grusbanearealet er utredet. Rolf har deltatt som hoppgruppas medlem i 

Anleggsutvalget, og Rolf informerte om arbeidet og hovedinnholdet i rapporten 

som Anleggsutvalget har levert til ØHIL. Følgende alternativer foreligger: 

1) Videre planlegging av kunstgressbane med kunstisanlegg på Hoslebanen 

2) Gjennomføre prosjekt for kunstgressdekke på Hoslebanen med naturis i 

2016 

3) Beholde banen som grusbane med bruk som i dag 



Etter diskusjon rundt de ulike alternativene, ble det fattet følgende vedtak:  

Hoppgruppa innstiller på alternativ 2. 
Vi mener kostnadsramme/risiko er for stor med alternativ 1, og at alternativ 2 
ivaretar fotballens økte behovet for treningsflater samtidig som bandy 
beholder muligheten for isflate på vinteren. 
 

6) Sommersamling Midtstulia 

Følgende ØHIL-hoppere er påmeldt sommersamlingen i Midtstulia 22-26. juni: 

Teodor Hagen-Westerlund 

Frederick Westvang 

Magnus Evenstad 

Maria Evenstad 

Vi må sette opp en plan på kjøring/henting. 

Lisens: 

Helge har sjekket lisensreglene. Skiforbundet krever lisens fra den dagen 

deltakeren fyller 13 år. Dvs. at det ikke er påkrevet med lisens for 

Sommersamlingen eller for sesongen 2015-2016 for Frederick/Magnus.  

 

 

 

 


