
                                                       
 

Tomter, den 03.06.2019 

 

Referat fra vårmøte i ØSK Hoppkomiteén 

Askim V.G.S, tirsdag 28.05.2019 kl: 20:00. 

 

Tilstede: Tom André Brenna, Jan Lindemark, Bård Tømmerås Løken, Ole Andreas Skatvedt 

 

Saker til behandling: 

 

- Gjennomgang av referat fra forrige møte 

 

Gjennomgått, ingen anmerkninger. 

 

- Status økonomi 

 

Sprekk på SG og HL, ca 12000 over budsjett. Ca 4500,- igjen til kretsamling. 

TAB undersøker med krets i forhold til kostnader samling. 

For å unngå tilsvarende situasjon til neste år støtter HK fra sesongen 2019/2020 trener/ 

lagleder med til sammen 1500,- på SG og HL. 

Ingen støtte fra HK etter fylte 17 år, men vurderes fra år til år støtte til utøver fra junior og 

oppover dersom økonomien tillater det.  

 

Budsjett 2020 anbefales satt opp som følger: 

 

Drift komité 2000,- 

HL 1500,- 

SG 1500,- 

Kretssamling 8000,- 

Sesongavslutning 5000,- 

Div 6000,- 

 

- Sesongevaluering 2018/2019 

 

Henviser til årsrapporten, ingen utfyllende kommentarer. 

 

- Rekrutteringsaktiviteter sommer 2019 



                                                       
 

Hk lånte hoppbakken til forbundet på 17. mai på Knapstad og 18. mai til innbyggerdagen i 

Spydeberg. Fullt trykk og flere hundre barn og unge fikk prøvd seg på hopping disse dagene. 

Også planlagt samme opplegget 17. aug. på Kraftfestivalen i Askim, bakken er reservert til 

denne datoen. BL tar dialogen med Kraftfestivalen, evnt gjennom skigruppa i Askim.  

 

- Kretssamling august 2019 

 

Kretssamling i Midtstua planlagt Søndag 18. aug. Anlegget er reservert ØSK. Samme opplegg 

som i fjor, 2 økter. Trenger minimum 3 trenere, K10-K60. TAB sender ut invitasjon i løpet av 

juni. Påmeldingsfrist 12. aug.  

Mat kjøpes inn og smøres til lunch, ser på muligheten for grilling/ pizza etter siste økt.  

 

- Sak til vårmøtet NSF, problemstilling rundt rekruttering 

 

TAB tar med problemstilling til vårmøtet i NSF. Kollenhopp vil ha verdens beste treningsmiljø, 

hvordan klare dette uten å gå på bekostning av miljøene rundt. Er det tilsvarende 

problemstilling i andre deler av landet. 

 

- Forslag fra Oslo Skikrets ang retningslinjer for deltagelse i NC 

 

HK ØSK stiller seg bak forslaget fra Oslo Skikrets.  

 

- Organisering treningsgrupper Spond 

 

TAB og BL setter opp forslag i løpet av sommer, tilpasninger utover høsten da dette er første 

sesong. 

 

- Treningsplan høsten 2019 

 

Grunnet utbygging på tomter er utendørstilbudet usikkert utover høsten. 

Oppstart fra sept, hopping i Midtstua. Uke 41, oppstart inne trening.  

 

- Eventuelt  

 

 

 

 


