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Onsdag 19.09.18 kl. 21.00, Hosle 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
1 Sak 1 

Barmarkstrening 
Håkon Engebu 

2 Sak 2 
Distribusjon av informasjon av ØHIL Alpin 

Håkon Engebu 

3 Sak 3  
Treningskontingent og heiskortpriser 

Morten Vikanes 

4 Sak 4 
Nivågrupper 

Morten Vikanes 

5 Sak 5 
Fordeling av ansvar i styret 

Håkon Engebu 
 

 
Innkalt: 
Håkon Engebu, Christian Stålem og Morten Vikanes.  
 
Forfall:  
Christian Stålem 
 
Referent:  
Håkon Engebu 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 19.09.2018 
Saksnummer 1 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Orientering 
Saksnavn Barmarkstrening 
Bakgrunn:  
 
ØHIL Alpin ønsker å se på mulighet for å tilby barmarkstrening for utøvere. Fokus på 
barmarkstrening vil være å «bli kjent uten hjelm», samt å trene på balanse og koordinasjon. Vi 
ønsker primært å få til dette i Jar idrettsbarnehage da det er tilgjengelig AirTrack i denne hallen. 
Treningstider er onsdager i november og desember, 1830-1930. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret undersøker med administrasjonen i ØHIL om vi kan få tilgang til hall. 

 
Bemerkninger: 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 15.05.2018 
Saksnummer 2 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Orientering 
Saksnavn Distribusjon av informasjon av ØHIL Alpin 
Bakgrunn:  
 
Styret har nå fått tilgang til Facebook sidene til ØHIL Alpin. Her vil vi fortløpende legge ut 
informasjon. Styret ønsker også å distribuere informasjon på sidene til ØHIL, samt å få tilgang til å 
sette opp en påmelding.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret kontakter administrasjon i ØHIL for å innhente informasjon om hvordan tilgang til 
internettsidene administreres. 

 
Bemerkninger: 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 15.05.2018 
Saksnummer 3 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Vedtak 
Saksnavn Treningskontingent og heiskortpriser 
Bakgrunn:  
 
For sesongen 2017-2018 har styret innhentet priser på heiskort i Lommedalen skisenter. 
Dette er: 1500,- per. pers. 
 
I tillegg kommer kr 10.000,- for leie av bakken som må dekkes av ØHIL Alpin. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Forslag til treningskontingent er:  

- Kr 700,- per. barn. Ingen søsken rabatt. 
- Barn med aktive foreldre i styret/treninger får fritak for treningskontingent. 

 
Forslag til fritak for kostnad for heiskort til aktive styremedlemmer/trenere: 

- Styremedlemmer/trenere som har barn i ØHIL Alpin og er medlem i ØHIL samt aktivt deltar 
på treningene gjennom sesongen vil kunne få refundert sitt utlegg for heiskort. 
 

Vedtak: 
 
Styrets forslag er vedtatt. 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 19.09.2018 
Saksnummer 4 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Vedtak 
Saksnavn Nivågrupper 
Bakgrunn:  
 
Styret ønsker å tilby flest mulig barn muligheten til å være med på alpintrening. Likevel er det noen 
forutsetninger som deltagende barn må ha på plass på trening for at flest mulig skal få best utbytte 
av treningen. Styret ser det som hensiktsmessig at deltagende barn behersker å ta T-krok heis på 
egenhånd. Likevel må vi anta at det vil komme barn som ikke behersker dette. 
Videre vil det trolig være nivåforskjeller på barna. Styret mener at vi i de innledende treningene ser 
an gruppen, og deler opp grupper etter ferdighet utover i sesongen. 
 
De fleste skibakker i vårt nærområde har skiskole for barn som ikke behersker å stå på ski eller 
ikke kan ta heisen på egen hånd. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Ved påmelding skal barna/foresatte krysse av for ferdighetsnivå.  
Kategoriene er: 

- Litt øvet  
- Øvet 

Styret skal beskrive kategoriene i påmeldingsskjemaet. 
 
I tillegg skal det i påmeldingen krysses av for om barnet behersker å ta T-krok på egenhånd.  
 
Alpingruppen skal i hovedsak være alpintrening og ikke skiskole. 
 

 
Vedtak: 
 
Styrets forslag er vedtatt. 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 19.09.2018 
Saksnummer 5 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Vedtak 
Saksnavn Fordeling av ansvar i styret 
Bakgrunn:  
 
Dagens styre overtok driften av ØHIL Alpin våren 2018. Det er for tiden 2 aktive styremedlemmer 
som i hovedsak håndterer ØHIL Alpin sammen og deler på oppgavene. Det er ønskelig med flere 
styremedlemmer på sikt. Likevel er styret av den oppfatning at vi håndterer fint de oppgaver som 
er underlagt styret p.t. Styret ønsker å formalisere seg og fordele oppgaver innad i styret. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret foreslår følgende fordeling av arbeidsoppgaver: 
 
Leder: Håkon Engebu 
Sportslig leder: Morten Vikanes 
Informasjon og påmelding: Håkon Engebu 
Økonomi: Styret 
Renn: Styret 
 

 
Vedtak:  
 
Styrets forslag er vedtatt. 
 

 


