Årsmelding Tromsø Skiklub Hopp, april 2018 - mars 2019
Etter siste årsmøte 20.03.2018 har styret bestått av Hugo Forfang, (leder), Jørn-Thomas Hansen
(nestleder), og styremedlemmene Andreas Bjørkli-Eriksen (kasserer), Stein Johannessen, BjørnAre Christensen, Tord Hammer og møtende varamedlem Bittan Sandell. (sportslig, kontakt mot
rennutvalg og skikrets). Kjetil Elvevold har som tidligere bistått med medlemsregister og
innkreving av kontingent.
Styret har avholdt 9 formelle styremøter.

1. Sportslige aktiviteter
Sommersamlinger 2018: Antall deltakere fra Tromsø Skiklub:
Skiforbundets storsamling i Midtstua: 2 deltakere.
Hedmarkshopp sin samling i Ørnskiøldsvik: 3 deltakere.
Troms Skikrets sin samling i Granåsen 20-23.sep: 3 deltakere.
Innetrening:
Vi har hatt treningstid i gymsalen på Alfheim, med fast tidspunkt onsdager klokken 17.00.
Antallet deltagere har variert, med 12 på det meste, og ned til to og tre på det minste. Omkring 56 utøvere har deltatt jevnlig gjennom sommerhalvåret. Fasilitetene er tilstrekkelige, men øktene
er utfordrende å planlegge da antallet deltagere varierer en del og det er stor variasjon i både
alder, forutsetninger og ferdighetsnivå. Treningene ansees som et positivt bidrag, især med tanke
på miljø og interesse, men man bør se på hvordan de kan organiseres for å opprettholde relevans.

Hopprenn:
26.01. Kretsrenn i Øverbygd. 9 utøvere fra Tromsø.
02.02. Kretsrenn i Tromsø. 20 utøvere fra Tromsø.
23.02. Solan Gundersen i Alvdal. 1 utøver fra Tromsø.
MiniRawAir Vikersund 17.03. 3 utøvere fra Tromsø.

Hoppere i sør-norske hoppteam:
Fra høsten 2018 har klubben hatt fem hoppere i Trønderhopp; Johann André Forfang, Jonas
Sandell, Andreas Varsi Breivik, Børge Hansen Utby og Simon Klingenberg Osnes. Martin Andre
Krogh har denne sesongen vært i Lillehammerhopp og vist stor og gledelig fremgang.
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I NC har Jonas og Andreas hoppet i eliteklassen, de andre i NC A, B og C.. Andreas har også
hoppet COC, etter en imponerende 9. Plass i NM stor bakke i Granåsen, et renn hvor Johann
André Forfang tok en sterk sølvmedalje.
Johann har vært fast på landslaget i år. Han har hatt en god sesong, men med større variasjoner
enn i fjor. Han tok en seier og en andreplass under verdenscuprennene i Nizhny Tagil i
Desember 2018. Han ligger på 7. plass pr. 8/3 etter 13 topp 10-plasseringer så langt.
Hoppskolen, K6 og K12:
Hoppskolen er gjennomført med ca 20 deltakere og en gledelig andel jenter. Hoppskolen startet
15. januar og vil pågå frem mot påske hvis forhold. Det har stort sett vært stabile vær/snøforhold
denne vinteren.
Klubben sender 3 deltagere til mini raw air; Ludvig, Edvard og Johanne.
Hugo Forfang har organisert hopptrening, og Gunnar Sander, Tor Magnus Pettersen, Simen Øien,
Kjetil Elvevold (og sikkert flere) har vært instruktører.
Også i år ble det arrangert hoppskole alle dager i vinterferien.
Pr. 14.03 har heisen vært i drift 33 ganger så langt i sesongen.

Rekrutteringsaktiviteter:
-Deltagelse ”idrettsdag” skarphallen.
-Åpen hoppbakke, vinterferiehoppskole
-Deltagelse ”Vinterfest Charlottenlund”

2. Anlegg
Overordnet mål:
Som klubb for hoppsporten i Tromsø ønsker vi å arbeide for at alle utøvere, uansett nivå, skal ha
mulighet til å utvikle seg som hoppere i Tromsø, og om så kunne nå et internasjonalt nivå med
base her. Det er ingen motsetning mellom å arbeide både for et moderne rekruttanlegg i
Grønnåsen og store hoppbakker, for eksempel på Kvaløya. Begge deler er like viktig for
rekruttering til, og vitalisering av hoppsporten i Nord Norge. Med et komplett (om enn delt)
anlegg vil vi unngå den drenasjen og utarmingen av hoppmiljøet vi har i dag, og vi vil kunne
skape et kraftfullt nordnorsk hoppsenter med mulighet for internasjonale konkurranser både
vinter og sommer. Klubbens mål og visjon for fremtiden må derfor være at vi vil arbeide for dette
med de ressurser klubben til enhver tid har tilgjengelig. Derfor vil vi også ønske velkommen, og
støtte, alle initiativ internt og utenfra som har samme mål.
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Bygge om bakkene i Grønnåsen til moderne helårsbakker med plast :
•
•
•
•
•

Gjennomføre opprustingen av K6 og K15 med plastlegging.
Få fullført detaljplanlegging og kostnadsberegning av hele anlegget og bruke det som grunnlag
for kommunal sak om støtte til utbyggingen og statlig bidrag
Få utredet vannforsyning for sommerhopping og utstyr for produksjon av kunstsnø
Søke Skikretsen og kommunen om støtte til planlegging
Søke om tippemidler for neste byggetrinn innen 1.10. Forslag: K30 og vannforsyning for de tre
minste bakkene.

K6 og K15: Bakkene er vinterklare og har vist seg funksjonelle og brukervennlige i snart to
sesonger.
Vi må fortsatt jobbe med å gjøre bakkene sommerklare. Grunnarbeidet er så å si klart, vi mangler
litt grus på sletta + dragere i 4x4 til å forankre geonett, grunnmatter og plast, samt snøfangere før
neste vinter. Vi jobber fortsatt med 3 ulike alternativer for sletta. Kunstgress ? Bark ? Sagflis ?
Vi har (gamle) sommerspor til K15, men må kjøpe inn til K6, evt må vi kjøpe nytt også til K15.
Vi mangler vannforsyning, men planlegger å få borret etter grunnvann for å få lage oss et
vannreservoar.
K 30: Planlegging / større utskifting for bruk sommer og vinter.
K 45: Ingen planer.
K 70: Vi må gjennomføre drenering av unnarenn. Av nødvendig vedlikehold så må tårnet
grunnes og males. Dommertårnet i K70 må også vedlikeholdes.
Skitrekk: Vi må få strekt ny kabel til nødstopp nede på sletta. Strammevarier på øvre stasjon
ble skiftet i januar 2019.

3. Organisasjon og økonomi:
Medlemmer: Pr. 14.03 er det registrert 114 medlemmer i KlubbAdmin.
Informasjon: Vi bruker den lukkede gruppen Tromsø Skiklub Hopp
https://www.facebook.com/groups/440861449402334 for daglig kommunikasjon omkring bruk
av hoppanlegget, og tilrettelegging for trening og skihopping. Nettsidene våre,
http://tromsohopp.no brukes primært for publisering av varig informasjon av interesse for
klubbens medlemmer, og til publisering av invitasjoner og resultatservice fra hopprenn. Fortsatt
brukes e-post endel til møteinnkallinger og informasjon.
Økonomi: Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. 1875,75. Dette skyldes større utgifter
til vedlikehold og nybygging enn budsjettert, samt en tidkrevende og komplisert
utbetalingsprosess for innvilgede tippemidler.
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4. Oppsummering
Positivt:

Tilfredsstillende økonomi
Mange deltakere på hoppskolen
Prestasjonene til Johann Forfang og de andre hopperne våre.
Godkjent tippemiddelsøknad.
Påbegynt oppgradering av anlegget i Grønnåsen
Håp om storbakker i Tromsø
Problematisk: Frafall / rekruttering
Barmarkstrening
Vanskelig å få engasjert nok folk til drift av klubben og dugnadsarbeid
Tidkrevende prosess med planlegging av bedre bakker.
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