
 

 

Møte / Møtedato:  AU møte 4 i 2016 / 08.09.16 Ledet av: Anders Bergland 

Tid: 20:00-22:00 Referat av: Anders Bergland 

Sted: Klubbhuset ØHIL Utgitt dato: 12.10.16 

Deltagere: Anders Bergland (Leder AU og 
HS medlem) 

Sverre Nordby (Leder ØHIL) 

Morten Daviknes (Softball) 

Petter Breistøl (Bandy) 

Kay Prytz (Fotball) 

Rolf Hennum (Hopp) 

Distribusjon:  

 

 

 

 

Sak 
No. 

Beskrivelse Aksjon  

 AU avholdt 08 September 2016 sitt fjerde møte. Møtet er en i rekken av møter 
som skal kartlegge idrettenes nåværende og fremtidige anleggsønsker slik at vi 
kan få behandlet alle prosjekter som idrettene måtte ønske slik at vi kan 
komme med en endelig innstilling til kommunens anleggsplan for perioden 
2019-2022. Planen er at vi avholder 4 møter til før vi kommer med en endelig 
innstilling av anlegg til Kommunen.  

 

Neste møtet er berammet til 3 November 2016 kl 20:00  

 

AU leder 

 Baseball (Phillip Tolozko) 

 

Baseball har i dag 50+ medlemmer men medlemsmassen er fra hele Oslo og 
Akershus området og bare et fåtall fra nærmiljøet.  

 

Baseball har pr. i dag ikke noen egen bane og spiller dels på Rud og dels på 
grusbanen. Man har et behov for å lage en baseball bane(r) for å skape vekst i 
medlemsmassen på både senior og junior nivå.  

 

Baseball vil gjerne lage en barnebane på gresset ved aldershjemmet. Man 
trenger å lage baser og sette opp sikkerhetsgjerde. Estimert kost er kroner 75k 
som vil bli finansiert med baseballs egenkapital og støtte fra Norges Softball 
Forbund.  

 

Ulempene ved å bruke den flaten kan være redusert tilgjengelighet for fotball 
og evt. skoleavslutninger.  

 

Baseballs langsiktige drøm er å lage en fullskala bane på grusen i kombinasjon 

Da en barnebane er et prosjekt som klubben kan håndtere på egen hånd var 
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det et samlet utvalg som oppfordret baseball til å sette i gang og utarbeider en 
prosjektbeskrivelse ihht. maldokument. Dokumentet tas opp i neste AU møte 
og deretter i HS møte for beslutning.  

 

---- 

08/09/16 (Morten Daviknes) 

Baseball informerte at man nå ble utfordret av Kricket på spilletid på Rud og at 
det hastet med å få på plass en Litle League bane ved klubbhuset. I tillegg 
trenger man inbytterbokser på Rud. Erik, Sverre og undertegnede hadde en 
liten befaring runst gjeldene område og man er enig om at dette burde kunne 
løses enkelt.  

 

Et samlet AU har tidligere gitt sitt tilsagn om å lage en Litle League bane på 
gressbanen ved aldershjemmet og at man nå mangler en prosjektbeskrivelse 
som presenterers for AU og deretter HS for endelig beslutning.  

 

AU foreslår at en proesjekbeskrivelse blir laget og presentert for AU på neste 
møte. 

 

5/5-15 Langrenn (Knut Jostein) 

 

Knut Jostein ga en oppdatering på langrenns planer om et skileik området 
sammen med Haslum IF ved Øverland Gård. Lite nytt siden siste AU møte og 
man avventer fortsatt reguleringsprosessen. Alle involverte parter er positive til 
anlegget. Til nå har prosjektet blitt «rattet» av Knut Jostein men så snart 
reguleringsplanen er godkjent vil Haslum bli mer involvert i prosessen 

 

Målsetningen er å komme i gang med arbeidet for skileiksområdet til høsten så 
den kan brukes i sesongen 2016/17. 

 

Finansiering av skileikområdet vil være EK fra langrenns gruppa og Haslum IF 

 

Fase 2 vil være å få på plass et kunstsnøanlegg evt. tråkkemaskin. 

 

Prosjektet i sin helhet er veldokumentert og behandlet i HS. 

 

Langrenn har utover skileiksområdet ingen andre anleggsplaner som vil bli 
berørt av kommunens anleggsplan for 2019-2022 

 

Notatet, og saken, tas inn i neste HS møte med anbefaling om å videreføre 
utredningsarbeidet. Saken meldes inn til neste HS møte av Anders / Sverre. 

AU leder 
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Det er ønskelig at Langrenn stiller i neste HS møte for å presentere prosjektet. 

 

--------- 

08/09/16 

 

Langrenns representant kunne ikke stille på AU møtet men sendte en 
oppdatert skisse over de planer som er kommunisert til utbygger, grunneier og 
forpakter av jordene. Ingen store endringer i disse fra foregående møtet men 
det kan virke som prosessen har stoppet noe opp. 

 

 

Anders/ 

Sverre 

 Håndball (Sverre Nordby) 

 

Håndball har behov for en ekstra flerbrukshall i tillegg til Hoslehallen for å få 
avviklet treninger og kamper. Kapasiteten pt. er sprengt. 

 

I forbindelse med utbygging av Eikeli Vgs og ny gymsal er det en prosess i 
gang for å få Akershus Fylke og Bærum Kommune til å bygge en flerbrukshall. 
Fylket er ikke interessert i å ta ekstra omkostningen på ca 20m kr for å utvide til  
en flerbrukshall så det er opp til Bærum Kommune å bevilge dette. Rådmannen 
har motsatt seg dette så nå er saken løftet opp på politisk nivå i kommunen og 
man venter på en beslutning på dette. 

 

Hvis utfallet i kommunen er positiv vil håndball ha fått oppfylt sine 
anleggsdrømmer/planer. 

 

Hvis kommunen derimot sier nei til flerbrukshall på Eikeli, vil ØHIL Håndball 
begynne å arbeide for en ekstra flerbrukshall på Hosletoppen Skole liggende 
mellom parkeringsplassen og grusbanen. 

 

---------- 

08/09/16 (Sverre Nordby på vegen av håndball) 

Dagen etter AU møtet ble det vedtatt at kommunen gikk inn for en flerbrukshall 
på Eikeli. Når denne står ferdig har håndball fåt oppfyldt sine langsiktige 
anleggsdrømmer/planer og har således ikke flere anleggsbehov. 

 

 

 

 Hopp (Rolf Hennum) 

 

Hoppgruppa har ferdigstilt sin hoppbakke (Hennum Kollen) og har hatt åpning 
av anlegget. Hopp har ikke andre anleggsplaner. 

 



 

 

 Page 4 of 6 

Sak 
No. 

Beskrivelse Aksjon  

---- 

08/09/16 (Rolf Hennum) 

Hoppbakken er i prinsippet ferdig men det mangler fortsatt å få panelert inn 
tårnet og legge ut kunsgress i unnarennet. Dette er blitt gjort etterfølgende 
møtet. Videre vil Hopp bruke «hemsen» over kjøkkenet i Barnehagen til lagring 
av utstyr (ski, støvler etc) 

 

Man jobber nå med rekrutering og ser på muligheten for å trene sammen med 
langrenn og skape et Kombinert tilbud. 

 

 

 Fotball (Kai Prytz) 

 

Fotball has som hovedmålsetning å få all fotballaktivitet over på kunstgress før 
2020 og at garderobe og sanitære fasiliteter skal følge med. 

 

Det er pt. 4 flater hvor man fortsatt spiller på grus. 

1. Eikeli 

2. Jar 

3. Hosletoppen 

4. Hoslegrus. 

 

Eikeli: Man har midler på plass men man kan ikke få lagt kunstgress før man er 
ferdig med utvidelsen av Eikeli Vgs da man skal bruke grusen som 
anleggsområdet.. 

 

Jar: Politisk usikkert. Man vurderer å tilby kommunen at den kan brukes til P-
plass mot kunstgress på Hosletoppen 

 

Hosletoppen: Vil bli prioritert for neste anleggsperiode 

 

Hoslegrus: Hoslegrus vil også bli prioritert i neste periode. 

 

Sanitærbygg. Man arbeider med å få på plass et sanitærbygg på den lille 
kunstgressbanen. Dette vil bli gjort i denne periode 

 

Se vedlagt presentasjon 

 

------ 
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08/09/16 (Kay Prytz) 

Fotball jobber fortsatt med målsetningen om kunstgress på alle flater før 
2019/20.  

 

Hovedfokus nå er sanitærbygg på Arena Sør (ved gamle kunstgress banenn) 
som skal innholde toaletter og garderobe. Man har hatt en forhåndskonferense 
med kommunen som var positive til tiltaket. 

 

Neste skritt er en byggesak inn for kommunen så snart man har fått en arkitekt 
til å utferdige skisser. Estimert kost er ca. 4.3 millioner kroner.  

 

I tillegg har Kay laget en kapasitetsoversikt som viser at ØHIL spiller ca 1000 
hjemmekamper på egne flater (imponerende oversikt). Dette viser behovet for 
ytterligere spilleflater med kunstgress for å ta unne alle serie hjemmekamper 

 

 

 Bandy (Petter Breistøl) 

 

Bandy mangler isflate og må leie banekapasitet hos andre klubber og i takt 
med kortere is sesong er det ett behov for kunstisban. 

 

Bandy sin store drøm er et fullskala kunstis/kunstgress prosjekt på Hoslegrus. 
Man ser for seg et ØHIL fellesprosjekt hvor hele klubben og nærmiljøet jobber 
sammen mot felles kunstis/kunstgress mål.  

 

Økonomi er og blir en utfordring derfor må et prosjekt av denne størelse være 
godt forankret i klubben og nærmiljøet. 

 

Bandygruppen jobber med et utredningsarbeid som skal vil bli presentert i 
Oktober 2016 

 

---- 

08/09/160 Petter Breistøl 

 

Inbytterbokser er ved å bli satt opp på grusen og skal være ferdig til 
sesongstart. Budsjett er på ca 180 tusen kroner. 

 

Bandy jobber med en uttredingsplan for kunstis på grusbanen som vil bli 
presentert 27. Oktober 

 

Petter/Ba
ndy AU 
medlem 
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