
Referat Årsmøte ØHIL Hopp/Kombinert  2016 

Dato: 17.02.2016 

Sted: Klubbhuset Hosle 

Deltakere: Rolf Hennum, Håkon Inngjerdingen, Christian 

Inngjerdingen, Stig Hagen-Westerlund, Helge Evenstad 

Referent: Helge Evenstad 

 
1) Gjennomgang av sesongen 2015/2016, erfaringer. 

 

4 deltakere på sommersamlingen i Midtstulia juni. 

Gode erfaringer og fornøyde deltakere. Anbefales og ny samling er planlagt uke 

26, juni 2016.  

Følgende treningsaktiviteter har vært gjennomført:  

 Innetreningene Hosle og Østerås 

OK erfaring med delt trening på alder/nivå. Mulig vi gjentar til høsten 

hvis det er praktisk i forhold til lokaler.  

 Rud – Trampolinetreningene. 

OK å splitte i forhold til alpint, populær trening og gode tilbakemeldinger. 

 Fossum, hopptrening i samarbeid med Fossum Flyers, Lommedalen og 

Haslum. 

 Treninger i regi av Allidrettsprogrammet.  

Trenere for ØHIL har vært Christian Inngjerdingen, Stig Hagen-Westerlund 

og Rolf Hennum.  

Forslag fra Stig/Rolf å få i gang en karusell/uformelle renn/treninger med 

naboklubber nå bakken står ferdig. 

2) Økonomi 



Økonomi gjennomgått. Egenkapital er gått med til bygging av bakke. I tillegg 

har vi måttet låne fra Hovedstyret. Likevel er vi optimistiske med hensyn på 

økonomi da vi har en del utestående tilskudd som vil bli utbetalt når bakken er 

ferdig. I tillegg har vi søkt på støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.  

  

3) Hoslebakken 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid på hoppbakken.  

Vi har frist til 31. mai på å sluttføre arbeidet og få godkjenning fra NSF.  

 

Gjenstående arbeid: 

 Flytte grus i unnarenn og lage riktig profil.  Sannsynligvis tilstrekkelig med 

grus.  

 Plastlegging unnarenn 

Rammeverk + duk + netting legges under plasten, plasten stripses fast.  

 Tilløp/stillas  

Rekkverk + bom 

 Lys 

 Innkjøp av duk for tildekking av spor i vintersesongen, for bruk av 

porselensspor.  

 Lydisolering + plank til paneling av stillas tas når økonomien tillater.  

  

5) Valg/Fordeling av oppgaver 

Styresammensetning for det kommende året:  

- Leder (Helge Evenstad) 

- Økonomiansvarlig (Håkon Inngjerdingen) 

- Rekrutteringsansvarlig (Rolf Hennum) 

- Kommunikasjonsansvarlig (Christian Inngjerdingen)  

- Sportslig ansvarlig (Stig Hagen-Westerlund)  

  



Utvalg: 

- Anleggsutvalg (Rolf Hennum) 

- Sportslig utvalg (Helge Evenstad/Stig Hagen-Westerlund)  

Sportslig plan må være utarbeidet innen 1. april.  

Helge utarbeider forslag.  

7) Eventuelt 

 

 

 


