
 
 

 

Møte i ØHILs idrettsutvalg 24 september 2013 
 
Tilstede:  
Adm: Sverre 
Hopp: Rolf, T.  
Langrenn: Ingen (formøte der anlegg ble diskutert).  
Alpint: Jan-Erik.  
Fotball: Gro 
Håndball: Harald 
Bandy: Eivind  
Hovedstyret: Lars 
 
Agenda: 

 Anlegg 
o Vi har nå en konkret tidsfrist for innspill til kommunen, det betyr i praksis at ØHIL sin administrasjon 

ved Sverre Nordby skal ha alle planer fra idrettene innen mandag 28 oktober, for å rekke fristen 1. 
november. Alle idrettene må om de ikke er i gang sette seg ned å utarbeide grunnlag 
(behovsoppgave, grunneierforhold, skissetegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og 
driftsplan). Legger ved noe dere kan se på. 
 Følgende innspill er kommet fra kommunen: 

 «Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2014 skal ha en ny hovedrevisjon 
for perioden 2015-2018.  Den skal vedtas av kommunestyret høsten 2014. Som grunnlag for 
utarbeidelsen av handlingsplanen for anlegg i temaplanen inviteres det til en bred prosess 
med innspill og høring.  Innspill fra idrettslagene om anlegg skal sendes BIR innen 1. 
november 2013.  Innspillene må inneholde behovsoppgave, grunneierforhold, 
skissetegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan.  BIR vil behandle 
innspillene og komme med forslag til prioritering overfor kommunen.  Anlegg som ikke blir 
prioritert settes vanligvis på uprioritert langtidsplan.  Tidligere innmeldte anlegg må meldes 
inn på nytt og oppdateres for å bli tatt inn i planen.  I løpet av 2013 ønsker BIR å 
gjennomføre en prosess med idrettslagene for å kartlegge anleggssituasjonen for ulike 
idretter. 

 For inneværende planperiode ble lett rullering for 2014 vedtatt av FRIKK-utvalget 14.05.13.  
Innstillingen som ble vedtatt finnes på Bærum Kommunes nettside (Politisk 
virksomhet/FRIKK-utvalget sak 026/13). 

 Bærum Idrettsråd vil invitere til møter med idrettslagene om innspill som fremmes til den 
nye temaplanen.  Flere idrettslag er allerede i dialog med BIR om sine framtidige 
anleggsplaner.  Idrettslag som ønsker veiledning/dialog med BIR kan ta kontakt på e-post 
eller tlf 93038437.  Ny anleggsplan vil være et av hovedtemaene på BIRs høstseminar på 
Sundvolden 1.-2. november.» 

Håndball: Det er et ønske å bli med kommunen og bygge hall. Sannsynlig blir det bygging på den lille grusbanen på 
Jarmyra, men hall ved Hoslehallen er å foretrekke. ØHIL håndball er villig til å ta tilsynsansvaret. 

Alpint: Intet  

Hopp: Hoppbakke bak klubbhuset. Det må avklares bruk av området i forhold til barnehage og naboer. Dette kan 
gjennomføres som nærmiljøanlegg.  

Fotball: Kunstgressbane på grusbanen. Tribune på DNB NOR arena. 

Bandy: Innbyttebokser slik det er på kunstgresset. 

HS: Klubbhuset bør pusses opp. Det er aksept fra undergruppene at man kan gå inn i en prosess der man vurderer å si 
opp kontrakten med barnehagen. Det er ønskelig at man ser på hvordan man kan bygge på slik at man kan bygge et 
større treningsrom med bedre utstyr. 



 

 

Langrenn: Ski leik / lysløype: Samarbeide med Topp Golf som drifter «driving range» området. Det man ønsker er å 
sette opp LED lamper i eksisterende stolper. Top Golf er positive til dette.  

 

 

 Erfaringer fra ØHILiade 
Oppsummering fra årets arrangement. Hva fungerte og hva fungerte ikke. Opplegg for neste år. 

o Langrenn setter ny løype for neste år  

o Startnummer på alle sammen, og at man fører resultater på hver post. Informere bedre på forhånd. 

o Vi kan vurdere å ha flere øvelser slik at man kan være mere allsidige. 

o Begynne klokken 12.00-15.00 

o Voksenklasse ? 

o Neste år arrangeres det søndag 7. september. Alle må legge dette inn i planene sine. 

o Kostnader dekkes av klubben 

 

Ledersamling: 

Lage et konsept 2 ganger i året, der man bygger et innhold som gjerne bygger på ting fra Idrettkrets, NIF etc. Diplomer 
etc. 

Idrettene må forplikte seg 

Oppmenn bør forplikte seg 

Det skal stå i ansettelseskontrakten at de må stille, her må alle idrettene pusje for at de stiller. 

 
ØHIL Forum 
Arrangeres torsdag 21 november. 
Det bør lages et notat i forkant, der man forbereder noen spørsmål 
Idrettene må komme med innspill. 
 


