
Møte ØHIL Hopp/Kombinert 

Dato: 03.01.2017 

Sted: Klubbhuset Hosle 

Deltakere: Rolf Hennum, Håkon Inngjerdingen, Christian 

Inngjerdingen, Stig Hagen-Westerlund, Helge Evenstad 

Referent: Helge Evenstad 

 

1) Gjensidigestiftelsen 

 

Vi fikk godkjent søknaden om tilskudd til kjøp av hjelmer og hoppsko ca. kr. 
37.465,-. Info om regler for tildelingen og om vi evt. skal søke om 
omdisponering.   
 
Håkon forespør om tilbud på sko, dresser, hjelmer, startnummer hos et par 
tilbydere. Når vi vet pris setter vi opp et forslag til hva vi kjøper inn og søker om 
omdisponering av midlene fra Gjensidigestiftelsen. Evt. kan presenning til 
overrennet også finansieres fra midlene fra Gjensidigestiftelsen. 
 

2) Bingopenger 

 
Da vi søkte om bingopengene, ble det inngått en muntlig avtale om at 50 % 
skulle deles med Hoppsportens Venner (HSV). Vi trenger å formalisere en 
eventuell avtale om dette.   
 
Vi avventer møte mellom HSV og Fossum i januar. Utarbeider eventuelt en 
skriftlig avtale, basert på forslag fra Sverre, når vi vet utfallet av møte med HSV. 
Helge tar en prat med Torgeir i forkant av møte med HSV.  
 
 

3) Hoppaktivitet fremover  

  

 Ikke behov for å utvide innendørstreningen, fokuserer nå på trening på 
snø.  

 Mandager og torsdager er inntil videre treningsdager i ØHIL-bakken. Må 
muligens flytte når hoppingen på Fossum kommer i gang. 

 Håkon sender mail til langrenn og informerer om trening i ØHIL-bakken 
mandag og torsdag.  



 Få til et uformelt renn i ØHIL-bakken når lys er klare.  

 Idrettsskolen, Rolf tar en prat med Vilde om evt. ny runde.  
 
 
Aktuelle renn:  
Linderudkollen 14-15. februar.  
Renn i Midtstulia 21-22/1, påmelding innen 18/1. K10-K60.  
Jardar-rennet 28/1. 
Fossum-rennet 11. februar.  
 
 

4) Årsmøte 
 
Finner en dato i midten av mars for å avholde årsmøte.  
ØHIL har krav til at følgende roller må dekkes:  

 Leder 

 Økonomiansvarlig 

 Rekrutteringsansvarlig 

 Kommunikasjonsansvarlig 
 
I tillegg har vi rollen som Sportslig Ansvarlig, denne rollen er ikke påkrevd fra 
ØHIL.  
 
Helge tar ikke gjenvalg og ønsker å gå ut av styret.  
 
5) Mail fra bandy-gruppa ang. kunstis prosjektet 

 

Mail mottatt fra bandy-gruppa i forhold til mulighet å støtte opp om kunstis-

prosjektet på Hosle. Følgende spørsmål ønskes besvart:  

1. Har noen av idrettene penger som de er villige til å gi til prosjektet? 
a. Hvis ja, hvilken sum? 

2. Har noen av idrettene penger som de er villige til å låne til prosjektet? 
a. Hvis ja, hvilken sum? 

Styret i Hoppgruppa anser at vi ikke har mulighet til å støtte prosjektet 
økonomisk da vi fortsatt er i en oppbyggingsfase og trenger å få egen økonomi i 
balanse etter investeringene gjort i ØHIL-bakken.  

 



6) Vedlikehold av bakken.  

 Etter å ha kjørt snøkanonen, er det viktig å vente en stund med å rake 
over snøen, for å la vannet renne ut.  

 Etter hvert bygge en bu hvor kompressor plasseres. 

 Rolf sjekker med OB Wiik pris på presenning til overrennet. Søke om 
midler fra kretsen eller finansiere gjennom Gjensidigestiftelsen.  
 

 

 

 


