
Møte ØHIL Hopp/Kombinert 

Dato: 22.01.2019 

Sted: Klubbhuset Hosle 

Deltakere: Rolf Hennum, Kristina Folvik, Håkon Inngjerdingen, Helge 

Evenstad 

Referent: Helge Evenstad 

1) Forberede årsmøte / nytt styre 
 
Årsmøte i ØHIL avholdes 26. mars.  
ØHIL Hopp har følgende frister for aktiviteter som leder opp mot årsmøte: 
 
12. mars: Siste dato for årsmøte/utvidet styremøte ØHIL hopp/kombinert 
12. mars: Innstilling til nytt styre fra ØHIL hopp/kombinert 
16. mars: Hopp/kombinerts årsmelding  
 
Helge sender forespørsel til foreldre i forhold til om de er villige til å påta seg 
styreverv.  
 
 
2) Idrettsskolen - vinter 
 

Idrettsskolen er tilbake i ØHIL-bakken for hopping på snø.  

Følgende datoer: 21/1, 28/1, 4/2, 11/2 

Gjennomføres av Rolf og Jonas med støtte fra foreldre Idrettsskolen.  

Lønn til trenerne for gjennomføring av Idrettsskolen betales av Hovedstyret.  

Helge sender samleregning når alle kveldene er gjennomført.  

3) Hopprenn ØHIL-bakken 
 
Vi satser på å arrangere hopprenn i ØHIL-bakken når vi er ferdige med 
Idrettsskolen. Sender info til Torunn og ber hun å informere via Idrettsskolen.  
 
Dato: 26. februar 
 



Oppgaver:   
Premier – Medaljer (sjokolademedaljer), Håkon bestiller hos Premieskapet.no. 
 
Kaker: Kristina, Lotte, Turid 
 
Speaker: Stig?  
Rolf sjekker med Bjørn Einar og Kirsti (korpset) 
Helge informerer Idrettsskolen via Torunn.    
 
 
4) Samarbeid Fossum 
 
Vi sliter med å rekruttere nye hoppere. 
Er vi tjent med å fortsette samarbeidet med Fossum i sin nåværende form? 
 
Fordeler: 
Større miljø 
 
Ulemper: 
Krever mye foreldrebidrag på Fossum i tillegg til at vi har ØHIL-bakken og 
Idrettsskole. 
 
Håkon sjekker med Kollenhopp i forhold til muligheter for å trene der.  
 
 
5) Sparebankstiftelsen 
 
Frist for søknad er 1. februar.  
 
Søke om stønad til kjøp av 15 par ski med bindinger. Helge kontakter Sverre for 
å få lagt inn søknad innen fristen.  
 
6) Bua under hoppbakken 
 
Helge kontakter Sverre i forhold til bruk av bua. Det er ønskelig å kunne ha 
mulighet til å isolere bua og legge inn strøm for å bruke den som varmebu. Kan 
avgis til lager frem til høsten 2019.  
 
 
 


