
                                                       
 

Askim, den 11.02.2019 

 

Referat fra styremøte i ØSK Hoppkomitéen 

Askim V.G.S, mandag 11.02.2019 kl: 1800. 

 

Tilstede: Tom André Brenna, Bård Tømmeraas Løken, Jan Reidar Lindemark og Ole Andreas Skatvedt. 

 

Saker til behandling: 

 

- Statusrapport Grupper. 

 

Furukollen, 3 minste bakker i bruk. 3-4 barn trener pr. dags dato.  

K52 preppes dersom noen drar i gang. Kollenhopp kommer å trener i K52 dersom den blir 

klar som trening før Solan Gundersen. Utøvere ifra Askim er inntil videre passive i Furukollen 

Hoppteam, representerer nå Askim IF. Ved økt aktivitet ved Furukollen er Askim klare til å 

involvere seg igjen.   

 

Prestenga, Askim IF. 5 stk aktive. Trener primært I Midtstua eller innendørs. 

Askim IF gjennomførte 27.01 vinterfest i prestenga skipark hvor det kom i underkant av 1500 

deltagere. Askim IF forventer at dette skal gi en økning i medlemsmassen/ intreressen. 

 

Tomter alle bakker klare, renn 02.02 avviklet med 16 startende, nytt renn 03.03. 

Klubbmesterskap 14.02. Pr. dags dato står Tomter Hoppteam uten trener.  5-6 aktive pr. dags 

dato. 3 stk i Kollenhopp ifra Hobøl IL. Tomter har søknad om spillemidler inne til flytting av 

K4/ K8, skitrekk, minialpin samt plastspor i tilløpet på K38. 

 

- Kretsmesterskap 

 

KM i K75 i arrangert i Linderud 17.01 for 15 år og eldre.  

Klasse 13- 14 hopper i Tomter (K38) 03. Mars. Også muligheter for deltagelse i andre åpne 

klasser. 

 

- Solan Gundersen/ HL 

 

Solan, 4-5 utøvere. Bård Tømmerås Løken stiller som lagleder. ØSK stiller lag til lagkonk. 

HL, 2 utøvere i G15, Thomas Myrvang stiller som lagleder. 



                                                       
 

- Økonomioversikt/Budsjett 2019 

 

HK informert om det økonomiske resultatet til ØSK 2018. 

HK hadde i 2018 ett overskudd på 3215,- Budsjett for 2019 satt opp på bakgrunn av regnskap 

for 2018, resterende midler overføres til klubbene som støtte til utstyr. 

 

- Handlingsplan ØSK 

 

HK gikk igjennom handlingsplan til ØSK. HK ønsker på anlegg ett større trykk på skileik/ 

flerbruksanlegg, og at det i tråd med SPD 2016-2020 skal fokuseres på snø soner i 

lokalmiljøene. HK vil også ha representanter fra alle grener i anleggs komitéen.  

 

- Aktivitet framover 

 

Det er ønskelig med en noe mere aktiv HK for oppfølging av grupper og samarbeid i miljøet. 

HK setter opp nytt møte i forkant av Skikretstinget 2019. 

 

- Eventuelt 

 

 Facebook gruppe for ØSK Hopp opprettet, for medlemmer av kretsen. Fin til bruk for info 

om treninger, arrangementer osv. 

 

Sosiale medier, bruk #østfoldskikrets. 

 

Kretssamling Midtstua i August, planer og invitasjon utarbeides innen Juni. 

 

Det undersøkes muligheter for flere som ønsker trenerutdanning i klubbene, HK kan støtte 

økonomisk. 

 


