Årsrapport Hopp & Kombinert 2021
Det har vært lite sportslig aktivitet i gruppa denne perioden. Vi har hatt to yngre utøvere som har
hoppet noe sporadisk. De har ikke deltatt i noen renn.
Det har ikke vært aktivitet i Lysakerbakken dette året. Grunnen til dette er mangel på hoppere. I
løpet av året 2022 ønsker vi gjennomføre tiltak som skal til for å kunne bruke bakken igjen.
På anleggs siden så har det vært jobbet iherdig for å få etablert en ny hoppbakke i forbindelse med
skistadion. Her ble det etablert en Hyttebakke komite bestående av Roar Klaseie, Ole Bakkehaug,
Viktor Brevik og Svein Olav Brurud. Etter mange runder med grunneier, idrettsråd og Eidsvoll
Kommune så fikk vi bevilget penger, ordnet grunneier avtaler og var klare for å sette i gang. På et
tidlig tidspunkt fikk vi bevilget penger fra Eldres avdeling og Totenbanken. Dette gjorde at vi kunne
starte opp med grunnarbeider før vi fikk bekreftet nærmiljø tilskuddet. Vi ønsket å etablere en form
for hoppbakke uansett.
Oppstart for bakken ble 8 juni med diverse grunnarbeider. Disse pågikk frem til sommerferien. Så
gikk det slag i slag utover høsten. Det ble startet med utplassering av fundamenter for ovarennet
den 12 oktober. Disse ble da satt opp og støpt i løpet av en uke. Etter dette så ble det satt opp vant
på begge sider av unnarennet.
I mellomtiden ble det bekreftet at vi var tildelt pengene vi søkte om og leveransen fra Simek ble satt i
bestilling. Stipulert leveringstid var månedsskifte november desember.
Etter mye frem og tilbake så kom endelig bakken 22 desember. Den ble da heist over gjerdet fra
Hurdalsveien og inn på vårt område. Det viser seg at brakettene ovarennet skulle festes til ikke
passet med de mål vi hadde oppgitt. Etter litt diskusjoner frem og tilbake med Simek om leveranse av
nye. Disse kunne ikke leveres før måneds skiftet januar februar. Det ble da besluttet vi å lage våre
egne av impregnerte materialer.
Etter en del diskusjoner rundt fremgangsmåte for å få ovarennet på plass så besluttet vi å gjøre et
forsøk på å flytte det 28 desember. Vi hadde da traktor, Atv og løypemaskin til å hjelpe oss med. Med
god hjelp fra Ola Østby, Trond Alfarustad og Ole Tormod Forberg så fikk vi bakken på plass. De siste
dagene dette året ble brukt til å få på plass brakettene for ovarennet.
Totalt på prosjektet så er det brukt ca 250 dugnadstimer i 2021. I tillegg så kommer den
administrative biten som også er betydelig.
Dugnadsgjengen har bestått av Roar Klaseie, Ole Bakkehaug, Viktor Brevik, Trond Alfarustad, Ole
Tormod Forberg, Ola Østby og Svein Olav Brurud.
En stor takk til de som har bidratt til at vi er der vi er ved årsskiftet.
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