
Handlingsplan	for	Tromsø	Skiklub	2020-2021,	
til	årsmøtet	22/6-2020	

 
 
1. Sportslig: Ha et godt tilbud av treninger og renn. 
 
Trening: 
Tilby et treningstilbud til alle som vil hoppe på ski 

• Opprette en sosial arena også utenfor hoppbakkene 
• Gi støtte til deltakelse på samlinger 
• Tirsdagstreninger sommer og vinter 
• Klubben skal jobbe for å skaffe trenere 
• Gi årlig støtte til våre hoppere i team  
• Kjøre trenerkurs 
 

Renn:  
- Vi skal arranger hopprenn både sommer og vinter 
- Støtte deltakelse andre steder 

 
 
2. Rekruttere nye hoppere til klubben 

• Drive hoppskolen med aktiv bistand fra foreldrene. 
• Arrangere «åpen bakke» med kafé som et tilbud hvor nye kan prøve seg.  
• Være åpen til samarbeid med andre  
• Samarbeide med skoler 
• Delta på «frivillighetens dag» 
• Delta på Vinterfesten på Charlottenlund 

 
3. 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 
• Planlegge smørebod 


