
Møte ØHIL Hopp/Kombinert 

Dato: 20.09.2016 

Sted: Klubbhuset Hosle 

Deltakere: Rolf Hennum, Håkon Inngjerdingen, Christian 

Inngjerdingen, Stig Hagen-Westerlund, Helge Evenstad 

Referent: Helge Evenstad 

 
1) Status ØHIL-bakken 

 

- Kunstgress lagt på sletta. Ble meget bra og honnør til alle som bidro til 

gjennomføringen!  

- Gjenstående arbeid:  

 Lys må etableres i bakken, fortrinnsvis benytte LED-lamper? 

Rolf sjekker pris på LED-lamper og hvor vi kan få kjøpt. 

Håkon sjekker med prosjektleder-nabo i forhold til evt. tips.  

 To lyskastere, en dekker øvre del/tilløp, en dekker nedre del. 

Lysstoffrør langs kanten i overrenn.  

 Snø-nett i unnarenn fra Kristoffer Gaustad. Håkon sendt mail til Kristoffer 

og forespurt status. 

 Trekk til overrennet. Rolf sjekker med kretsen i forhold til utdeling av 

midler.   

2) Økonomi 

- Status er litt uavklart i forhold til balanse, men etter Håkons studie av 

regnskapet ser det ut som om vi ligger rundt. 13.000,- i minus.   

 

- Avsetning 50 % av bingopenger til mulig fremtidig krav. Håkon sendt mail til 

Sverre.   



- Trenerlønn, sats kommende sesong. 

Har stått stille 3 år. Vi øker trenerlønnen til 330,- pr. trening.  

- Treningsavgift, sats kommende sesong. 

Treningsavgift og stått stille. Vi ligger fortsatt lavt i forhold til andre grupper. 

Treningsavgift bør være på et nivå som gjør at aktivitetene dekkes inn gjennom 

treningsavgift. Øker til kr. 1200,-.  

- Rekruttering 

Rolf tar kontakt med Hosle skole og forhører seg om interesse for å bruke 

bakken i gymtimene.  

- Budsjett 2017 

Helge og Håkon setter opp budsjett, skal være klart til slutten av november. 

Helge tar initiativ når det nærmer seg.  

 

 3) Planlegging av kommende sesong 

 

- Treninger høstsesong 

 

Mandag 19-21: Trampolinehallen Rud, etter høstferien. Christian er trener. 

 

Mandag 17-19: Idrettsskolen, ØHIL-bakken. 

250 unger.  Rolf kjører dette, får hjelp av trenerne fra Idrettsskolen.  

Onsdag 18-19: ØHIL-bakken. Åpen dag, Rolf er trener.   

Håkon sender info til langrenns-gruppa om dette tilbudet.  

Øvrige i styret bør være med på omgang/når de har anledning for å støtte Rolf.  

 

Torsdag 18-19: Hosle-bakken/Hosle Skole, lille gymsal. 

Trening primært tiltenkt den yngste aldersgruppen, med fokus på 

grunnteknikk. Ansvarlig: Rolf.  

Trening i ØHIL-bakken når været tillater, ved dårlig vær trekker vi inn i 

gymsalen.  



Torsdag 18-19: Østerås Skole (Dag/tidspunkt ikke bekreftet).  

Trening primært tiltenkt den eldste aldersgruppen. 

Trener Christian/+trener fra Fossum?  

Treninger Midtstulia:  

Stig tar initiativ til enkelte treninger i Midtstulia – både helger og torsdager (i 

stedet for trening på Østerås) er aktuelle. Koordinerer dette med Fossum og 

informerer.   

Første aktuelle samling i Midtstulia: Søndag 2. oktober.  

Helge legger ut informasjon om treninger på ØHIL-sidene, samt sender mail til 

fjorårets ØHIL-hoppere.   

 

4) Ønske fra Fossum allidrett om bruk av ØHIL-bakken 

 

Alle i styret positive til at Fossum ønsker å benytte ØHIL-bakken til allidrett. 

Satt av tirsdager til bruk for Fossum.  

Helge informerer Fossum og foreslår felles bruk av felles dragon-ski base. 


