Årsmelding Tromsø Skiklub Hopp, mai 2015 - mars 2016
(Utkast til årsmøtet 29.03.2017.)
Etter siste årsmøte den 30.03.2016 har styret bestått av: Magnar Osnes (leder) og styremedlemmene Andreas Bjørkli-Eriksen (nestleder, klubbhus), Pål-Vidar Steen (kasserer), Werner
Angelsen (utbygging, søknader), Magne Pettersen og møtende vara Bittan Sandell (sportslig,
kontakt mot rennutvalg og skikrets).
Kjetil Elvevold har som tidligere bistått med medlemsregister og innkreving av kontingent.
Styremøter:
Medlemsmøter:

Styret har avholdt 9 formelle styremøter.
6/9: Informasjon om oppgradering av småbakkene.
8/11: Informasjon om Skiforbundets nye utviklingsmodell ved
utviklingssjef Tore Øvergård, Skiforbundet.

1. Sportslige aktiviteter
Sommersamlinger
På Skiforbundets storsamling i Midtstua i uke 26 hadde vi ingen deltakere,
på Hedmarkshopp sin samling i Ørnskiøldsvik i uke 31 var det 5 hoppere.

??

Innetrening:
Våren 2016 hadde vi innetrening på onsdager på Alfheim. Trond Varsi ledet trening med fokus
på teknikk og spenst. Bittan Sandell ledet trening med fokus på basistrening, bevegelighet og
kroppsbevissthet.
Tre juniorer flyttet i sommer til Trondheim / Trønderhopp og dette har vært svært merkbart både i
forhold til treningstilbud og aktiviteten i Grønnåsen. Pga få utøvere og manglende hovedtrener
har vi dessverre ikke hatt noe innetrenings-tilbud i høst og vinter.
Det ble planlagt og invitert til en treningssamling i Ersfjordbotn skole 20.november for jenter og
gutter i alderen 6-15 år, (Bittan Sandell, Lena Hansen, Arne Utby og Rune Falck). Samlingen ble
avlyst pga for få påmeldte. Tilsvarende samling i 2015 samlet 25 deltakere!
Til barmarkssamling i Øverbygd var det heller ingen påmeldte fra Tromsø Skiklub.
Vinteraktiviteter:
Snøen kom seint. Med unntak av en kort uke midt i desember, kom vintersesongen i Grønnåsen
skikkelig i gang først like over nyttår. Fra da av var det også skiftende forhold med hyppig
mildvær. Selv til kretsrennet den 11/2 var det ikke mulig å hoppe i K70 pga for lite snø.
Etterhvert bra forhold fram til nå. Det har vært mest aktivitet i K12. To hoppere i alderen 14-17 år
har vært aktive i K70 med Trond Varsi som trener ved anledning. 3 aktive hoppere i K30, og alle
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tre har også begynt å hoppe i K45. Her har Simen Øien bidratt som trener. Som tidligere har det
vært faste treningsdager i hoppanlegget på tirsdag og torsdag, supplert med flere dager når det har
gått an; totalt er det registrert 35 dager i heisprotokollen (fra 2/1 til 22/3).
Hopprenn:
Øverbygd 2-3/4-2016:
Renn + samling med flere deltakere fra Tromsø Skiklub.
NNM Mosjøen 16-17/4-2016: 7 deltakere fra TSK (2 fra Trønderhopp) + 4 foreldre.
Småbakkerenn Øverbygd 15/2-2017:
Kretsrenn Tromsø 11/2-2017:
Kretsrenn Tromsø 11/3-2017:
Solan Gundersens vinterleker 2017, Alvdal:
Hovedlandsrennet, Tolga 3-5/3-2017:

Mange deltakere fra klubben.
19 deltakere i K6, K12, K30 og K45.
30 deltakere i K6, K12, K30, K45 og K70.
Ingen deltakere fra klubben.
1 deltaker fra klubben.

Hoppere i sør-norske hoppteam:
Fra høsten 2016 har klubben hatt ni hoppere i Trønderhopp; Johann André Forfang, Jonas
Sandell, Espen Eriksen, August Elvevold, Andreas Varsi Breivik, Johannes Pettersen, Børge
Hansen Utby, Simon Klingenberg Osnes og Eirik Svartdahl Olsen. Jonas ble tatt ut til
toppidrettsgruppa. Jonas og Andreas har hoppet internasjonalt. Jonas har tatt FIS og COC poeng,
Andreas har tatt FIS poeng. I NC har Jonas, Andreas og Espen hoppet i eliteklassen og begge har
vært på pallen (Lillehammer) Jonas endte på 2.plass og Andreas på 5.plass sammenlagt i NC
elite. August har hoppet i A-klassen, Johannes i B-klassen og Børge, Simon og Eirik i C-klassen.
Johann André Forfang har vært fast på landslaget. Han har hoppet Grand Prix, COC og WC. Etter
en lovende sommersesong, ble det en litt treg start i WC (dog en 4.plass i Klingenthal) og han
fikk ikke hoppe i hoppuka. Han kom imidlertid sterkt tilbake med en 7.plass (normalbakke) og
2.plass (lag)i VM. Deretter meget sterk innsats i WC / Raw Air, med 4. (lag), 10, 9, 6. og to
1.plasser (lag). I tillegg ble han nr. 6 i NM normalbakke og nr. 2 i NM stor bakke.
Johann ble sist høst tildelt Troms idrettskrets Hederstegn, utdelt 21/12.
Hoppskolen, K6 og K12:
Hoppskolen er gjennomført med 20 deltakere, fra 7 til 12 år gamle. Over halvparten av gruppen
var nye deltakere i år. Hoppskolen startet medio januar og vil pågå frem mot påske hvis forhold.
Det har stort sett vært stabile vær/snøforhold denne vinteren. Én av tirsdagene ble gjennomført
som innetrening i klubbhuset grunnet mildvær. I år ble det for første gang arrangert hoppskole
alle dager i vinterferien. Dette var et veldig bra tilbud der ca.10 nye barn fikk prøve hopping en
eller flere dager. Fire av barna har fortsatt hoppingen etter ferien. De fleste barna har i løpet av
vinteren gått fra K6 over til K12. Tre barn fra hoppskolen har prøvd K30.
Jan Eivind Pettersen, Gunnar Sander, Dag Tessem og Simen S. Øien har vært instruktører, støttet
opp av Werner Angelsen (administrativt). Bittan Sandell, Rune Falck, Siv Anita og Andreas
Bjørkli-Eriksen, Laila Breivik med flere har sørget for at det har vært kafé. I vinterferien ble det
også servert lunsj.
Rekrutteringsaktiviteter:
Mobil K3 var i bruk på Mortensnes skole inntil den ble brukt i Storgata i forbindelse med
Frivillighetens dag 10/9, og vakte stor interesse der. Etterpå ble den lagret i Grønnåsen fram til
den ble montert der på åpen dag med gratis kafé den 5/10, relativ lav deltakelse.
Etter det ble den utplassert på Ekrehagen skole, hvor den har stått i vinter og flittig brukt.
Etter ønske fra filmfestivalen ble det bygget et lite hopp på torget i forbindelse med utekino
(Karsten og Petra på vinterferie); god aktivitet.
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Vi deltok også i år med ski og instruktører på Vinterfesten på Charlottenlund.
To bursdager er arrangert på klubbhuset med innlagt hopping i K6 og 12.
Som en oppfølging av møtet med kommunen og Skiforbundet i januar, kom Tore Øvregård og
Erik Aas Andersen fra Skiforbundet i juni for å befare en del aktuelle steder for små
rekrutteringsbakker sammen med oss (Gunnar Sander) og kommunens grøntplanleggere.
Underveis traff vi skoleledere på Mortensnes og Slettaelva, Kvaløysletta Skilag og TUIL. Gunnar
laget et fyldig referat og fikk mye anerkjennelse i kommunen. Det ble bevilget 100.000 til et
forsøksprosjekt med å bygge små hoppbakker på skolene. Mortensnes fikk gjort det og har prøvd
bakken i vinter. Kommunen bygget også to enkle hopp på Charlottenlund. De har dessverre ikke
fungert. Gunnar skrev til alle skolene i februar og gjorde dem oppmerksomme på mulighetene for
å få støtte til å bygge småbakker, tilbød hjelp, kursing i hopp og bruk av Grønnåsen til skidager
og lån av K3 til neste år. Skoleklasser fra Ekrehagen og Borgtun har hatt skidag i bakken med lån
av hoppski. Prestvannet Skole er interessert i å få hjelp til å bygge en liten hoppbakke.
Dømming utenfor kretsen
Nicolai Sebergsen har vært dommer i WC, bl.a i Vikersund.

2. Anlegg
Vedlikehold:
Det ble gjennomført tradisjonelle ”tirsdagsdugnader” med start på ”stordugnaden” 24/5 og siden
hver tirsdag fram til skoleferien, og deretter på tirsdagene i september. Som vanlig med rydding
og vasking av klubbhuset og preparering av ski, senere også rydding av søppel og kratt. Nytt
gjerde er montert rundt vinsjen til skitrekket etter pålegg fra heistilsynet.
Roger Pettersen har gjort en formidabel innsats dette året: Alt av skrapmetall (særlig under K 70)
har han fått henta av HRS Metallco, og dette gav også inntekter (kr 1350). Men den største
jobben har han gjort med oppussing av klubbhuset i desember og januar; innlekting og
etterisolering (5 cm) av alle yttervegger og kledning av alle vegger i fellesarealene med nye,
ferdigmalte plater. I tillegg er det lagt helt nytt kjøkkengulv, plater og belegg, her med betydelig
hjelp fra Magne Pettersen. Trond Varsi har gjort en kjempejobb med nytt elektrisk opplegg.
Oppussingen har kostet ca kr. 46 000,- i materialkostnader (byggevarer, elektro og gardiner).
Sist sommer fikk vi tilkjørt ca 20 lastebillass med masser fra veg-/vann-anlegget på Mortensnes
(PEAB AS) for å fylle opp terrenget mellom K30 og K12. Dessverre hadde vi en nokså løselig
avtale om hjelp til å flytte massene ned i bakken. Med frosten som kom i oktober fikk vi det
travelt med å få massene på plass før vinteren. Nok en gang var det Roger som ordna opp via
maskinkjører-kontakter og direkte arbeid med å få lagt bekken i rør og fylle opp med masser.
Dette medførte kostnader på ca kr 17 500,Nedleggelse av Mobakken:
I sommer ble det gjennomført tilsammen 5 dugnader med medlemmer, personbiler og tilhengere
til Mobakken. Roger var med på alle og skaffet gratis leie av tilhengere fra Byggesystemer og
Ramirent. Det er hentet ca 800 m2 plast, spor, vinsj og vannpumpe.
Tromsø skistadion Grønnåsen
Ved behandling av reguleringsplanen for Templarheimen i juni, vedtok et flertall av politikerne et
benkeforslag om å skrinlegge Tromsø skistadion Grønnåsen. Vedtaket kom uten beslutningsgrunnlag og uten forhåndsdrøfting med klubbene. Planlegging av ny langrenns-og skiskytterstadion på Templarheimen startet i høst med sterk medvirkning fra kommunen.
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Planer for oppgradering av Grønnåsen Hoppanlegg
Etter vedtak på klubbmøte, vedtok styret at arbeidet skal starte i rekrutteringsbakkene K6 og K12.
Målet er totalrenovering til helårs bruk og samme standard som i tilsvarende sør-norske anlegg.
Norconsult har utarbeidet kostnadsoverslag for hele anlegget, betalt av bevilgning fra SNN til
planlegging av Tromsø Skistadion Grønnåsen.
Det er lagt ned et betydelig arbeid av Gunnar Sander, Werner Angelsen og Andreas BjørkliEriksen med søknader, grunnrettigheter og finansiering. Byggesøknad (rammetillatelse) er
godkjent. Leieavtale med kommunen er stadfestet frem til 2057, og med fylket for en ny parsell
på 2400 m2 frem til 2051. En rekke befaringer er gjennomført med konsulenter og entreprenører.
Det ble lagt ned et stort arbeid med å sende inn tippemiddelsøknad for småbakkene:
Kostnadsberegning: Norconsult sine beregninger ble bearbeidet og brukt til å kalkulere
kostnadene. Med påslag for usikkerhet, er totalkostnaden anslått til 3,5 mill. kr.
Finansiering: Sparebanken Nord-Norge har bevilget 150 000 kr fra SNN-fondet som utbetales
etter gjennomføring. Utover høsten hadde vi møter med alle de største politiske partiene for å
orientere om klubbens situasjon og planer, og for å forberede en søknad om kommunalt bidrag.
Det endte med at Formannskapet enstemmig gav oss 300.000 kr. som ble utbetalt direkte. Videre
har vi fått en rekke gavebrev på arbeidene som ble gjort i høst, på plasten fra Mobakken og noe
på arbeid som er lovet framover. Sammen med tidligere utlegg, antatt egeninnsats og et mulig lån
fra banken, har vi dokumentert fullfinansiering av utbyggingen og burde ligge godt an til å få
nesten halvparten av beregnede kostnader i tippemidler. Det gjenstår imidlertid detaljplanlegging,
og vi må få gjort avtaler med entreprenør.
Ved å starte oppgraderingen i de to minste bakkene regner vi med høste kunnskap og erfaringer
som vil komme til nytte når vi går videre med de større bakkene. I tillegg håper vi at utbetalingen
av tippemidler vil generere en kapitalstrøm som vil gjøre det lettere å få søkt om midler til
oppgradering av neste bakke.
Store bakker:
Det har vært to utspill i media som har uttrykt ønske og behov for store hoppbakker i Tromsø,
bl.a. fra lokalpolitikere. Klubben har støttet dette, men det har også vært misforståelser i
forbindelse med at vi har understreket at for tiden går klubbens kapasitet med til arbeidet med
oppgradering av rekruttanlegget i Grønnåsen. Etter ønske fra styret har Hugo Forfang tatt på seg å
være klubbens kontakt- og talsperson i alt som har med store bakker å gjøre. Styret har også
skrevet en uttalelse som fastslår at Tromsø Skiklub vil arbeide for et komplett hopptilbud i
Tromsø, både store og små bakker, og at det ikke ligger noe motsetningsforhold i dette.
Uttalelsen er tatt inn i handlingsplanen, se denne.

3. Organisasjon og økonomi:
Medlemmer: Pr. 22/3 er registrert 119 medlemmer i KlubbAdmin.
Betalingsvarsel for medlemskontingenten 2017 er sendt ut 5/3.
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Organisasjon: Vi mangler trenere (formelle). Bakkeutvalget består kun av Gunnar Sander, men
han har fått god hjelp av Werner Angelsen og Andreas Bjørkli-Eriksen. Jan Eivind Pettersen har
ledet rennutvalget og er også leder av hoppkomitéen i Troms skikrets.
Valgkomite: Kjetil Elvevold og Roger Pettersen.
Informasjon: I løpet av året som har gått har Tromsø Skiklub Hopp blitt mer aktiv på sosiale
medier. Ved hjelp av et bredt utvalg av engasjerte redaktører brukes Facebook-siden
https://www.facebook.com/Tromsohopp aktivt for å spre nyttige og interessante nyheter og
nyhetssaker av nasjonal, men også av lokal interesse. I tillegg bruker vi 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. Her
oppfordrer vi alle nye og gamle medlemmer å melde seg inn, for å få med seg hva som skjer i
Grønnåsen. 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. Etter hvert som også bildedelingstjenesten Instagram begynner å bli
mer og mer populær håper vi at flere av våre medlemmer vil benytte hashtag #tromsøhopp på
bilder av interesse for hoppglade. Fortsatt brukes e-post direkte til medlemmene til
møteinnkallinger og informasjon.
Støtte og sponsoravtaler: Fra Consto har Roger fått edelt skrapmetall fra byggeplassen som ved
salg har innbrakt kr 12 000,- til klubben. Roger har organisert fire dugnader med klubbmedlemmer for arbeidsgiveren, Consto, totalt kr 15 000,- i inntekter. I tillegg har han fått
sponsoravtaler med Consto og Ramirent med henholdsvis kr 10 000,- og kr 5 000,- pr. år.
Økonomi: Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 54 771,-. Dette tilsvarer omtrent
gjennomsnittet for de siste tre årene.

4. Oppsummering

•

Positivt:
Tilfredsstillende økonomi
Mange deltakere på hoppskolen
Prestasjonene til Johann Forfang, Jonas Sandell og Andreas Varsi Breivik og
fremgangen til flere av de andre hopperne våre.
Tippemiddelsøknad

•
•
•
•
•

Problematisk:
Frafall / rekruttering
Ikke tilfredsstillende trener-/ treningstilbud
Kort og ustabil vintersesong
Vanskelig å få engasjert nok folk i drift av klubben
Tidkrevende prosess med planlegging av bedre bakker.

•
•
•

Styret i Tromsø Skiklub, mars 2017:
M. Osnes, A. Bjørkli-Eriksen, P-V. Steen, W. Angelsen, M. Pettersen og B. Sandell
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