
REFERAT FRA MØTE NR. 6.  TORSDAG 13. MARS 2014 I HÅLANDS LOKALER I GRIMSTAD. 

Sak 1. Evaluering av sesongen hittil. 

Årsplanen for HK ble gjennomgått.   Følgende ble kommentert: 

Rekruttering, samarbeid med klubber: 

Det må lages en plan for rekruttering sommer og vinter.  (Siggen, Oddvar, Trygve) 

Bringsverdbakken på bil: 

Se sak 3. 

Økonomi: 

Det er søkt om tilskudd fra NSF til treningssamlinger over en 3-årsperiode.  Vi har ikke mottatt svar 

på dette enda. 

Arbeid med å samle inn budsjetterte sponsormidler til Bringsverdbakken 2013 er ikke gjennomført.  

Årsaken er at det må lages en drift/utlånsplan for bakken før vi kan selge reklameplass. 

Terminlisten: 

Vinteren har vært vanskelig værmessig.  Det har enten regnet eller snøen har ”lavet ned”.  Dette tatt 

i betraktning, er det prisverdig at de fleste terminfestede renn er blitt avviklet.  Med unntak av 

Sandrip, har rennene kun vært i rekruttbakkene.  Deltakerantallet har variert mellom 7 og 60 stk. 

Det henvises til klubbene og HK om å markedsføre rennene på en best mulig måte. 

 

Anlegg og utstyr: 

Rolf har depot/ info om tilgjengelig brukt hopputstyr.  (Kontakt Rolf om dette). 

G- sport, Stoa er forespurt om å ha en avdeling for hopputstyr. 

Info om preparerte hoppbakker og faste treningskvelder må formidles. Også til miljøer utenom den 

aktuelle klubben. 

Varierende vær stiller spesielle krav til preparering av hoppbakker.  Bruk av frysepulver krever 

spesielle kunnskaper. 

Sørlandshopp/samlinger: 

Skirkretsen har arrangert en helge samling i Botne.  Det var bra deltakelse, god stemning og gode 

bakker. Rolf og Trygve ledet samlingen. 

Dommeroppgaver: 

Det har vært 3-5 dommere på alle renn.  Dommerne er oppfordret til å komme på hopptreninger for 

å øve.  Oppslutningen om dette har vært liten. 



V.S.A.: 

Stor aktivitet og godt rekrutteringsarbeid bidrar positivt til å virkeliggjøre og fremskynde 

hoppanlegget på Vegårshei. 

Hjemmeside PR: 

HK har en klar mening om at informasjon om aktiviteter og prestasjoner osv. er svært viktig å få ut. 

Tilgjengelige medier må brukes.  Skikretsens hjemmeside, Facebookside, Klubbenes hjemmesider,  

forhåndsomtale  i aviser, plakater der folk ferdes  osv. må  benyttes.   Klubber og andre aktører må 

være kreative for å få fram sine budskap.  Budskapet må tilpasses det aktuelle mediet. 

 

Bringsverdbakken/bakkene.  Klargjøring av  eierforhold og ansvar for drift: 

Eksisterende Bringsverdbakke eies av NSF.  Eier av tilhengeren er Hoppkomiteen.   

Hoppkomiteen har ansvar for drift, og vedlikehold av denne bakken.  (Se årsplan) 

Planlagt Bringsverdbakke for montering på bil skal eies og driftes av ØIF.  For en ansvarlig 

gjennomføring av dette bakkeprosjektet, er det en forutsetning at klubbene i kretsen kommer med 

en bekreftelse på at de vil bruke bakken i rekrutteringsarbeidet.  Pr. i dag er leder i HK med i gruppen 

som prosjekterer bakken.  HK ser positivt på at dette prosjektet gjennomføres.   På et tidligere møte 

har HK og NSF uttalt seg positivt og sagt at de vil støtte prosjektet og spre goodwill for bakken..  

Goggen sender brev til aktuelle hoppadresser, og ber om at brevet også legges ut på kretsens 

hjemmeside.  Brevet sendes på vegne av ØIF.  Klubber og andre interesserte må komme med en 

tilbakemelding, om de ønsker å benytte seg av tilbudet fra ØIF. 

Inntil videre vil det være to mobile Bringsverdbakker i kretsen.  Den eksisterende beregnes til å 

kunne stå lenger på ett sted.   Den kan alternativt brukes på steder som ligger i andre deler av 

skikretsen.  Dersom det viser seg at behovet for denne bakken ikke er til stede, bør bakken leveres 

tilbake til NSF. 

Den planlagte Bringsverdbakken på bil, er enklere å bruke over kortere tidsrom, der bakken kjøres dit 

folk er. 

Info regnskap 2013 

HK regnskapet 2013 ble gjennomgått.   

Det  kom fram spørsmål om det er riktig at tap på fordringer er kr 144000,- fordelt med kr 72000 i 

2012 og 72000 i 2013?  Eller om beløpet kun er kr 72000,-.  Dette er undersøkt.  Tallene viser et totalt 

tap på kr 144000,-.  Dette  er korrekt. 

I balanseregnskapet for 2012 er kr 65880,- oppført under eiendeler, kunder.  Dette er fakturaer som 

er sendt og betaling ikke mottatt før årsregnskapet ble avsluttet. (debitorer) 



Ingen aktuelle saker under evenuelt.  Det er ikke skrevet referat fra telefonmøte nr 5, da kun 2 

personer stilte på møtet. 

Takk for gode diskusjoner og en hyggelig kveld med sterk kaffi ”ala Siggen.” 

Ref.:  

Goggen. 

 


