Årsmelding Tromsø Skiklub, april 2019 - mars 2020
Etter siste årsmøte 21.03.2019 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.

1. Sportslige aktiviteter
Deltagere fra Tromsø Skiklub, hoppsamlinger 2019 (antall):
Solan Gundersen i Alvdal: 1 deltaker.
Skiforbundets storsamling i Midtstua: 1 deltaker.
Hedmarkshopp sin samling i Örnsköldsvik: 3 deltakere.
Troms Skikrets sin samling i Granåsen: 7 deltakere.
Trening:
Vi har hatt treningstid i gymsalen på Alfheim, med fast tidspunkt onsdager klokken 17.00. Det
har ikke vært organisert noen innetreninger denne sesongen, og man har for vinterhalvåret sagt
fra seg treningstiden på Alfheim.
Hoppskolen, K6 og K12:
Hoppskolen er gjennomført med ca. 20 deltakere. Hoppskolen startet 15. januar og skulle pågå
frem arrangementet 5. april. All organisert aktivitet ble stanset fra midten av mars som følge av
smittevernbestemmelser fra FHI.
Hopprenn:
1 Kretsrenn i Øverbygd.
1 Kretsrenn i Tromsø.
Planlagt arrangement 5. april med landslagshoppere og internasjonale profiler ble avlyst, det
samme ble NNM i Harstad, samt ett kretsrenn i Tromsø og ett i Øverbygd.
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Hoppere i sør-norske hoppteam:
Fra høsten 2019 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 NTG/Lillehammerhopp.
I NC har Jonas og Andreas hoppet i eliteklassen, de andre i NC A, B og C. Andreas har i løpet av
sommeren fått mer erfaring fra COC. Han har også vært en del av toppidrettssatsinga til
Hoppforbundet.
Johann har vært fast på landslaget i år, og representert klubben og Norge internasjonalt gjennom
hele WC-sesongen. Det beste enkeltresultatet er en 4. plass fra Neustadt, og han endte på 12.
plass sammenlagt.
Rekrutteringsaktiviteter:
-Deltagelse ”idrettsdag” skarphallen.

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 nærmiljøanlegg i
rekruttanlegget Grønnåsen og store hoppbakker av internasjonal standard, 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 utenfra som har samme mål.
Bygge om bakkene i Grønnåsen til moderne helårsbakker med plast :
•
•
•
•
•

Fullføre opprustingen av K6 og K15 med plastlegging.
Fullføre arbeidet med vannforsyning til snøproduksjon
Prosjektere ny K30
Renovere K70
Prosjektere smørebod
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3. Organisasjon og økonomi
Medlemmer: Pr. 11.06.2020 er det registrert 109 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 2019 viser et overskudd på kr. 238.019,-. Økonomien i klubben er
svært sunn for tiden, men vi har flere kostnadsdrivende prosjekter under planlegging.
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