
                                                       
 

Tomter, den 11.10.2019 

 

Referat fra høstmøte i ØSK Hopp 

Idrettshuset Tomter, onsdag 09.10.2019 kl: 19:00. 

 

Tilstede: Tom André Brenna, Bård Tømmerås Løken, Jan Lindemark, Kai Fjelstad, Vidar Nordhagen, 

Thomas Myrvang, Børge Gjendahl, Ingvill Myklebust, Rune Rebne 

Meldt forfall: Ole Andreas Skatvedt, Geir Atle Wøien 

 

Saker til behandling: 

 

- Terminliste 2019/2020 

 

Terminliste for ØSK Hopp vedtatt som følger: 

 

• 25.01.2019 Brandkasselekene, Granskollen (K5-K40), Tomter 

• 09.02.2019 RC Renn, Furukollen K52, Trøgstad 

• 22.02.2019 Hoppiaden, Granskollen (K5-K40), Tomter 

 

Utover terminlistefestede renn arrangeres også vinterfest i Prestenga 26.01.2019. 

Det forsøkes også å arrangere 4 stk RAW AIR Akademi rekrutteringsrenn i alle anlegg. 

 

- Raw Air Akademiet 

 

Rune Rebne fra NSK Hopp informerte om konseptet RAW AIR Akademiet. Dette er i korte ord 

en modernisering av hoppskolen under RAW AIR navnet, hvor forbundet legger rammene og 

utvikler innhold i forhold til SUM. Utøvere blir registrert i felles system for å bedre 

informasjonsflyt til utøvere/foreldre. Videre informasjon vil bli sendt ut av forbundet i 

nærmere fremtid. ØSK har i år meldt oss på som krets, med 3 aktive klubber, og vi har som 

mål å arrangere renn etter RAW AIR modellen i alle aktive anlegg.  

 

 

 

 

 



                                                       
- SG/HL 

 

HK finner kandidater til lagleder i forkant av SG og HL. Lagleder blir etter vedtak på vårmøtet 

støttet med intill 1500,- NOK. 

 

- Info fra HK 

 

Høstmøtet informert om foreløpig positivt resultat i HK 2019, ca. kr 1900,- i midler igjen pr. 

d.d. Resterende midler går til utarbeidelse av ØSK Hoppmerke. 

 

Høstmøtet informert om sak tatt opp av ØSK på vårmøtet NSF, problemstilling rundt 

rekruttering. Etter saken ble tatt opp på vårmøtet er det nå opprettet kontakt mellom 

kretser i Oslo-området og ett samarbeid er i gang i forhold til terminlister m.m.  

 
- Eventuelt  

 

Høstmøtet har ingen saker de ønsker tatt opp på Høstmøtet NSF 18- 19 Okt.  

 

 

 

Hoppkomiteén Østfold Skikrets 


