
        Sportslig plan for ØHIL Fotball Mars 2016 

 

Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige 

plan. Hver idretts plan består av 3 deler 

 Generell del – førende for alle idretter 

 Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg 

 Sportslig organisering 

Generell del – førende for alle idretter 

Rammeverk fra ØHIL 
Klubbens misjon er å gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre utøvere, uansett alder og nivå. 

Basert på dette har vi innarbeidet følgende verdier og målsetninger: 

 Fordi det er gøy! 

 Flest mulig, lengst mulig! 

 Best på allsidighet! 

ØHILs idrettsutvalg, der alle idrettene deltar, vedtok 19.05.2015 at alle idrettene i klubben skal ha 

sportslige planer. I tillegg skal idretter med flere enn 100 utøvere ha sportslige utvalg. Endelig vedtak 

ble gjort i hovedstyret 14.06.2015.  

Bakgrunnen for vedtakene er å sikre gode planer for hver enkelt idrett, og på en enklere måte ivareta 

et godt samarbeid mellom idrettene, slik at det skal være mulig å drive med flere idretter i klubben 

vår.  

Klubbens årshjul som revideres årlig, viser hvilke deler av året de ulike idrettene har aktivitet, store 

arrangementer og kamp/konkurranse (sesong). Dette er et godt verktøy for å kunne planlegge og 

samarbeide på tvers av idretter. 

Klubbens strukturer, retningslinjer, organisasjonsmodell og vedtekter ligger tilgjengelig på 

www.ohil.no , under «ØHIL fra A til Å», og er førende for klubbens, og idrettenes drift. 

 

Utarbeidelse av sportslig plan 
Det er et krav til alle idrettene i ØHIL at de har en sportslig plan. Idrettens styre vedtar planen, men 

jobben med planens innhold kan gjerne gjøres av andre enn styremedlemmene. I de større idrettene 

der man har sportslig utvalg, er det naturlig at disse har dette ansvaret. Den sportslige 

organiseringen følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer for barneidrett.  

Planen er ment som et styrende rammeverk, men også som en «dreiebok» for å sikre en kontinuitet. 

For klubben er det viktig at man tilstreber samarbeid og at man mellom idrettene viser toleranse og 

respekt.  

Hver enkelt idrett, ansvarliggjort ved idretten styre, utarbeider hver sin sportslige plan ut fra ØHILs 

misjon, verdier og målsetninger, og følger de regler og tolkninger gjort av ØHIL sitt årsmøte, 

hovedstyre og idrettsutvalg.  Planen skal revideres i mars hvert år, i forbindelse med ØHILs årsmøte. 

 

http://www.ohil.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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Organisering  – ØHIL «IDRETT» 

Organisasjonsmodeller 
ØHILs organisasjonsplan 

 

Organisasjonsmodell for ØHIL Fotball 
Føringer fra klubben 

 
 Hver undergruppes styre velges/utnevnes på ØHILs årsmøte i mars 

 Hver undergruppe er representert med leder/leder av sportslig utvalg i idrettsutvalget 

 Hver undergruppe er representert (om ønskelig) i anleggsutvalget (representant for idretten 

trenger ikke være et medlem i idrettens styre) 

 Hver undergruppe kan ha diverse grupper/utvalg etter behov 

 Idretter med mer enn 100 aktive skal ha et sportslig utvalg 

Undergruppenes styrers hovedoppgaver: 

 Sikre at ØHILs strategier, verdier og organisasjonsform følges i idretten 

 Sikker økonomisk drift i idretten 

 Utarbeide/godkjenne sportslige planer og sikre oppfølging av disse 

Sportslig utvalgs hovedoppgaver/roller (krav for idrettene med mer enn 100 aktive) 

 Ansvarlig for barneidretten (6-12 år) 

 Ansvarlig for ungdoms/senioridretten 

 Ansvarlig for elitesatsning (dersom dette er aktuelt) 
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Organisasjonsplan – ØHIL «IDRETT» 

 

Hovedinnhold i de ulike rollene 

Leder  
Leder idrettens aktiviteter og er klubbens kontaktpunkt. Representerer idrettene i idrettsutvalget og 

er ansvarlig for alt sportslig og administrativt i idretten. Det er et krav fra fra ØHIL at det skal være 

en leder for hver idrett. 

Økonomiansvarlig  
Ansvar for budsjett og rapportering månedlig i henhold til krav fra administrasjonen. Er ansvarlig for 

leveranse av lønnsgrunnlag og ansettelsesavtaler til trenere (betingelser). Det er et krav fra ØHIL at 

det skal være en person som har økonomiansvaret, denne personen kan ikke være leder. 

Rekrutteringsansvarlig 
Ansvar for rekruttering av barn som skal starte i idretten for første gang. Dette skal gjøres i 

samarbeid med ØHILs administrasjon (Idrettskoordinator). Det er en påkrevd styrerolle. 

Kommunikasjonsansvarlig 
Oppdatere statisk informasjon på www.ohil.no i samarbeid med idrettskoordinator, styre/moderere 

idrettens Facebookside. Det er en påkrevd styrerolle. 

Sportslig ansvarlig 
Sørge for at hver treningsgruppe har trenere, følge opp disse, samt koordinere treningstider. Det er 

hensiktsmessig at sportslig ansvarlig er leder av idrettens sportslige utvalg (for de 4 store idrettene). 

Utstyrsansvarlig 

Håndtere idrettens behov og bestilling av utstyr. Oversikt over idrettens utstyr og 

innsamling/utdeling av drakter/utstyr ved sesongstart/slutt. 

Anleggsansvarlig 

Følge opp idrettens anlegg og utstyr, og delta i klubbens anleggsutvalg 

Fotballstyret 

Sportslig utvalg Økonomi-utvalg 
Omdømme-

gruppe 
Sponsorgruppe 

Sportslig leder Administrativ 
leder 
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Administrativ leder (lønnet) 
Arbeider med budsjett, lister og fakturering for klubben. Er også med i utvalg vedrørende økonomi 

og sponsorene.  

Sportslig leder (lønnet) 
Arbeider med det sportslige produktet og vårt akademi. Er også med i sportslig utvalg og til stede i 

fotballstyret.  
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Sportslig organisering  – ØHIL Fotball 

Vår idrett har et tilbud om organisert trening 

ØHIL fotball tilbyr organisert idrett for våre medlemmer fra året våre utøvere fyller 7 år. Det vil si fra 

våren i første klasse. Vi tilbyr trening og kamp for våre utøvere fra alderen 8 år og opp til veteran. Fra 

og med året våre utøver fyller 9 år får de tilbud om gøy og ivrig trening, slik at vi kan tilby trening for 

de som er ivrig og ønsker å trener med i tillegg til de som ønsker å drive med flere idretter. 

Slik organiserer vi oppstarten av den yngste årgangen 
 

Oppstart nye årganger 

 
Periode Hva gjøres Organisering 

Høsten i 
1.klasse 

Septemb
er + 
oktober 

Inviteres til "prøvesmaking" av 
fotball. +/- 3 treninger og en 
Nybegynnercup. 

Rekruttansvarlig sender ut info til alle mulige og får 
foreldre til å organisere selve treningene. Cup har vært 
organisert av rekruttansvarlig. med cupoppsett, 
lagledere, dommere, premieutdeling osv. 

Våren i 
1.klasse 

Mars/apr
il 

Inviterer alle skoler til påmelding 
til fotball. Foreldremøte avholdes i 
mars/april. 

På foreldremøtet fordeles de aktuelle rollene for 7-
åringene. Årgangsansvarlig først og fremst, men også 
trenere. 

Utover 
sesong
en 

t.o.m 
uke 39 

Kommunikasjon går via adm.leder 
i fotball ut til årgangsansvarlig 
som igjen informerer til sin 
treningsgruppe. 

 

 

 

 

 

Oppgaver utført av ØHIL sin administrasjon 
ØHIL sin administrasjon utfører følgende oppgaver for fotballgruppen: 

Medlemsregistrering og fakturering 

Fakturering av treningsavgifter og akademifakturering 

Utvikling av anlegg og oppfølgning av våre prosjekter 

Organisering av årgangene i ØHIL Fotball 

Årgangsansvarlig: 
Koordinere årgang/klubb. Har ansvaret for tilrettelegging, kommunisere behov for treningstider, og 

påse at alle rollene rundt laget dekkes. Årgangsansvarlig har ansvaret for at alle som er trenere og 

lagledere (med et tillitsforhold til barn under 18 år) står på rollelisten. (Administrasjonen følger opp 

at disse fremviser politiattest). Årgangsansvarlig er en administrativ rolle, med fokus på 

kommunikasjon på årgangen, med ØHILs øvrige idretter og med klubben. Krever ikke 

fotballkunnskap. 

Sportslig ansvarlig: 
Ha det overordnete sportslige ansvaret for årgangen. Koordinere øvrige trenere og følge opp og lede 

eventuelle ungdomstrenere. Rollen krever kunnskap og erfaring fra idretten. 
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Lagleder: 
Ansvaret for å følge opp laget i forbindelse med kamper og cuper. Har ansvaret for det praktiske 

knyttet til kampavviklingen – som innsending av kamprapport. Krever ikke fotballkunnskap.  

Trenere: 
Hovedtrenere og hjelpetrenere. Hovedansvaret for treninger og kampledelse, følge klubbens 

trenermanual og delta på trenerforum i klubben. Alle trenere oppfordres til å ta relevante trenerkurs 

(idrettene betaler kostnadene til dette). For kommende trenerkurs, ta kontakt med xx. 

Listeansvarlig: 
Sørge for oppdaterte lister for laget; spillere og foreldre. Listene må være klare senest 7. april (gjerne 

før), og alle endringer i løpet av sesongen må sendes til ØHIL. Listene for de enkelte lagene 

godkjennes og bekreftes til slutt av Årgangsansvarlig. Når disse listene er registrert, vil lagene få 

utdelt drakter for sesongen. 

Utstyrsansvarlig: 
Dele ut/samle inn drakter til laget, samt bestille/hente bruksutstyr (baller o.l), dette fås ved å 

kontakte sportslig leder og administrativ leder. 

Utstyrsansvarlig får beskjed om når draktene til lagene kan hentes på klubbhuset. Alle drakter som 

deles ut, skal registreres pr spiller i skjemaet over aktive spillere. 

Kampansvarlig: 
Sørge for at baner er merket opp og at mål er på plass til hjemmekampene og organisere kjøring til 

bortekampene. 

Dommeransvarlig: 
Skaffe dommere til lagets hjemmekamper. Det er alltid lurt å få en bekreftelse fra oppsatte dommere 

før kampstart (hvert år er det mange kamper der det ikke møter opp oppsatt dommer). NYTT I 2014: 

Alle dommerregninger skal utbetales over nettbank. Dommerne må på dommerkortene påføre alt av 

skatteopplysninger og dommer/lagleder må levere dommerregningene til administrasjonen. 

Utbetaling til dommerne må overføres fra klubbkontoret senest 7 dager etter gjennomført kamp. 

Mer info om dette på støttesiden «Dommere».  

Kommunikasjonsansvarlig: 
Koordinere/kontrollere det som skrives på www.ohil.no, Facebook/andre kommunikasjonsmedia. 

Ryddeansvarlig: 
Følge opp den/de ryddedagene laget har fått tildelt, se oversikt for sesongen 2015 her (link) 

Øvrig 
I tillegg kommer foreldreoppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer, etter gjeldende planer. 
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Konflikthåndtering 
I ØHIL kommer dert opp konfliktsaker opp med jevne mellomrom, og klubben har igjennom mange år 

erfart at dette i stor grad oppstår med bakgrunn i dårlig kommunikasjon, feil forståelse av 

retningslinjer og foreldre/foreldregrupper som opptrer isolert.  

Klubben er drevet av frivillighet og det stilles derfor store krav til foreldre og alle som tar en 

ansvarsrolle i klubben. ØHIL er en av få breddidrettsklubber i Bærum med mange idretter, dette 

betyr at årgangene har et særdeles ansvar i seg selv å koordinere og kommunisere.  Dette gjelder 

spesielt lagidrettene som ofte får konflikter innad i egen idrett mellom ulike parter. 

Klubben erfarer at konflikter først og fremst oppstår i overgang fra barne- til ungdomsidrett, samt 

mellom idretter i den enkelte årgang. Der det er god kommunikasjon mellom idrettene, opplever 

klubben sjelden noen konflikter.  

Mest mulig av bakgrunnsinformasjon og modeller for hvordan klubben og idrettene skal drives, ligger 

på ohil.no, og om man har spørsmål om retningslinjer og råd så ta kontakt med idrettens styre. 

ØHIL har følgende prosedyre for konflikter i en årgang/lag: 

- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i idrettens styre 

- Løses ikke konflikten her, forsøkes konflikten løst i Idrettsutvalget 

- Løses ikke konflikten her, løses konflikten i hovedstyret 

Ansvarlig person i ØHIL Fotball 

Ansvarlig person i styret for konfliktsaker Tom Brink Mortensen og Anette Aasen 

Kort beskrivelse av hvordan konflikter i ØHIL Fotball skal håndteres 
Konflikter på årgang/lagsnivå skal i første omgang forsøkes å løses innad i årgangen, her skal 

problemet beskrives kort i en epost som sendes til årgangsansvarlig. Årgangsansvarlig kontakter 

involverte parter med et møtetidspunkt. Hvis årgangen ikke klarer å komme til enighet, så skal 

sportslig leder involveres. Det skal da sendes en epost med referat fra møte og opprinnelig epost 

som adresserer problemet. Sportslig leder involvere styret og/eller administrativ leder ved behov. 

I etterkant av møte vil det bli sendt ut et referat med avgjørelse til de involverte parter. 
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Oppstart av en årgang (utenom oppstart første år) 
Invitasjon til barn/utøvere 
Barnefotball 7-12 år: 

Vi gjennomfører årgangsmøter i løpet av november måned, informasjon om disse blir sendt ut 

omtrent tre uker i forveiene. Her vil årgangene få informasjon om hvordan organisering av neste års 

fotball vil være. De vil også få informasjon om viktig frister for seriespill og datoer som er viktig for 

gjennomføring av neste års sesong. 

Møte holdes med representant fra sportslig utvalg og fotballstyret. Møte ledes av Sportslig leder 

fotball. 

I barnefotballen er treningsledelse overlatt til foreldre i årgangen. Oppstart av trening skjer første 

etter påske hvert år.  

ØHIL leverer hvert år invitasjon til skolene om klubbens tilbud, dette kan inngå som en del av planen 

for oppstart. 

Møter igjennom året 
Aktivitet Tid 

Fellesmøte for ledere November, Mai og August 

Trenerkurs/temasamling Tredje lørdag i måneden 

Oppstartsmøte for foreldre første årgang April 

Sportslige mål for idretten 
I fotballgruppen arbeides det med ny målsetning som i løpet av høsten skal være klar. Vi er i 

startgropen av dette arbeide. Målsetningen og konsekvensene av denne blir presentert for 

fotballstyrets undergrupper i juni og deretter for fotballstyret i September.  

 

Overordnede mål 

Gutter: Lag i alle divisjoner fra og med G 13 – tom G19 

Jenter: Lag i alle øverste divisjoner J 13 tom J19, samt opprykk til Toppserien for senior kvinner 

 

Strategier for å nå målet 
Styrke ØHIL Akademiet (6-12 år) 

Rekruttere/holde på flest mulige utøvere, spillere, foreldre og ressurspersoner 

Prioritere egne talenter gjennom hospitering og tilpasset treningstilbud 

Solid økonomi i fotballen 

God organisering og et konsistent opplegg sentralt og på alle årganger 

God alderstilpasset differensiering både på trening og i kamp 

Spisskompetanse på trenersiden (kvalitet) 
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Kontinuerlig påfyll av trenere (kvantitet) og faglig utvikling 

Gode trenings-/kampfasiliteter 

Skape eierskap i foreldregruppa på alle årganger til klubbens opplegg 

 

Tilgang på treningsarealer/sted 

Sommer: 
Vi disponere følgende baner til trening og kamp: 

DnB Arena kunstgress 11er 

Jarmyra kunstgress 11er 

Hosle kunstgress 7er 

Bekkestua kunstgress 7er  

Jarmyra Gress (fra 10 mai) 

Hosletoppen Grus (kamper) 

Hosle Grus 

Eikeli Grus 

Vinter 
DnB Arena kunstgress 

Finnes det spesielle føringer, beskriv 
Hosle Grus er avsatt til Baseball på torsdager fra 17-19 

Bekkestua kunstgress disponere vi 2 dager i uken. 

DnB Arena benyttes bare av ungdomsfotballen og vår fotballakademi i løpet av vinteren. 

Konkurransesituasjon ovenfor andre idrettslag 
Vi er i konkurranse med Stabæk fotball og Frem 31. Grunnet dårlig kunstgressdekning har vi mistet 

årgangene fra Jar skole. Disse blir nå fanget opp av Frem 31 og Stabæk som kan tilby trening og 

kamper på kunstgress.  Stabæk starter også tidligere med fotball og det er en del foreldre som de 

første årene har sine barn i Stabæk grunnet manglende tilbud fra Øhil fotball. 

Nedslagsområde/skoler 
Vi baserer vår rekruttering ut fra Hosle skole, Grav skole, Eikeli skole og Bekkestua skole og tidligere 

Jar. Vår hovedkonkurrent er Stabæk fotball og frem 31.  

Organisering av barneidrett (6-12 åringene) 
Barnefotballen er delt i Grav/Jar, Hosle, Eikeli og Bekkestua (6-12 år). Barnefotballen er 

foreldredrevet – unntatt Akademiet som organiseres av klubben. Oppstart er høsten i 1. klasse, med 

noen treninger, Nybegynnercupen og Akademi-tilbud. Erfaringsmessig fungerer det best på sikt om 

lag blandes på tvers av skoleklassene, og det er klubbens holdning at lag/treningsgrupper organiseres 
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slik helt fra oppstarten i 1. klasse. Regruppering av lagene bør skje ofte – gjerne ukentlig - for å oppnå 

jevnest mulige lag.  

Det gjøres enklest ved at hver årgang deles i jevnbyrdige delgrupper av 3-4 spillere (5ér) og 4-5 

spillere 7ér. Regruppering skjer ved at disse gruppene roterer i løpet av sesongen. Ved ny sesong – 

gjøres det helt om på gruppene. Gruppene Hosle og Eikeli, samt Grav og Jar, SKAL slås sammen før 

oppstart 10 år (uklart foreløpig ang. Bekkestua) 

På IVRIG-trening/kamp begynner blanding av Hosle/Eikeli, samt Grav/Jar/Bekkestua fra og med 8 år 

og Hosle/Eikeli, Bekkestua og Grav/Jar fra og med 10 år. IVRIG-kamper kommer i tillegg til 

årgangskamper. 

Årgangens grupper slås formelt sammen før oppstart 12 år. Etter endt sesong 11 år, foretas en 

komplett sammenslåing (Ø+H+B). 

Våre årganger får følgende tilbud fra klubben: 

 G/J 6: Nybegynnercup høst og Akademi-tilbud, ingen vinteraktivitet 

 G/J 7: Treningskamper, cuper, ingen serie, Akademi-tilbud, ingen vinteraktivitet 

 G/J 8: Serie - jevne årgangslag på relevant nivå og jevne miksede lag på cuper; Ivrig-trening i 

sesongen i regi av årgangen; Akademi-tilbud, ingen vintertrening 

 G/J: 9: Serie - jevne årgangslag på relevant nivå og jevne miksede lag på cuper; Ivrigtrening i 

regi av Akademiet, det kan meldes opp Ivriglag på 1.nivå i samme aldersklasse, ingen 

vintertrening 

 G/J: 10: Serie - jevne årgangslag på relevant nivå og jevne miksede lag på cuper; Ivrigtrening i 

regi av Akademiet, det kan meldes opp Ivriglag på 1.nivå i samme aldersklasse, ingen 

vintertrening 

 G/J: 11: Serie - jevne årgangslag på relevant nivå og jevne miksede lag på cuper; Ivrigtrening i 

regi av Akademiet, det kan meldes opp Ivriglag på 1.nivå i samme aldersklasse, ingen 

vintertrening  

 ØHIL Fotball tar ansvar for Ivrig-trening i aldersgruppen 9-12 i regi av ØHIL Akademiet 

Årgangstrenere er kampledere på ivrig-kamper. 

[Her er det viktig at man er tydelig på at man i ØHIL organiserer seg på en slik måte at barn skal 

kunne drive flere idretter, og spesielt for barneidretten er dette noe man tydelig må fortelle. 

Skoleinndeling er også viktig å fortelle om] 

Foreldredeltagelse 
ØHIL fotball har klart definerte roller med ulike ansvarsoppgaver. Disse rollene er med på å drifte 

våre utøvere og lagene. Kravet til disse rollene er med på å sørge for foreldre engasjement helt til 

våre utøvere går ut fra videregående skole. Informasjon om de ulike rollene finner du under 

«Organisering av årgangene» 

Antall treninger pr uke og i høy-/ lavsesong 
Barnefotballen 

Alder (årgang) Antall treninger per uke sommer Antall treninger per uke 
vinter 

6 år Ingen Ingen 

7 år  1 økt Ingen 

8 år 1-2 økter Ingen 
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9 år 1-2 økter Ingen 

10år 1-2 økter Ingen 

11år 2 økter Ingen 

12år 2 økter Ingen 

 

Differensiering 
Vi bygger på NFF sine anbefalinger og retningslinjer i vår organisering av lag og årganger. Vi ønsker å 

tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. 

Dette betyr at vi forsøker i størst mulig grad til enkeltspillernes ferdigheter, motivasjon, ønsker og 

behov. Hospitering er et eksempel på differensiering der spillerne får trene og spille på lag i høyere 

årsklasser i tillegg til sitt opprinnelige lag. Spillernes modning, motivasjon og holdninger (Fair play) er 

kriteriene for å delta her. Differensiering bør primært skje på trening og ikke i kamp. 

Klubben har valgt å melde alle våre lag i barnefotballen opp i nivået mindre øvet, i tillegg for de ivrige 

spillerne mulighet til å melde seg opp til alderstrinnet over. Dette er et tilbud som komme i tillegg til 

ordinær trening og kamp. Vi ønsker at alle våre lag i barnefotballen skal deles inn i jevne lag.  

Erfaringsmessig fungerer det best på sikt om lag blandes PÅ TVERS av skoleklassene, og det er 

klubbens holdning at lag/treningsgrupper organiseres slik helt fra oppstarten i 1. klasse. 

Regruppering av lagene bør skje ofte – gjerne ukentlig - for å oppnå jevnest mulige lag 

Det gjøres enklest ved at hver årgang deles i jevnbyrdige delgrupper av 3-4 spillere (5ér) og 4-5 

spillere 7ér. Regruppering skjer ved at disse gruppene roterer i løpet av sesongen. Ved ny sesong – 

gjøres det helt om på gruppene  

Organisering av ungdomsidrett 13-16 åringene (ungdomsskoletiden) 
For våre årganger som går over fra barnefotballen til ungdomsfotballen holder vi egne møter i 

oktober-november hvor vi informere om overgangen til ungdomsfotballen og endringene som dette 

medfører. Vi tilbyr også årgangene å delta på en felles cup med like betingelser i henhold til 

nivåinndeling.  

De ulike grupperingene på årgangen er allerede slått sammen slik at de allerede kjenner hverandre 

godt før de møter ungdomsfotballen. Vi sørger for at de trener samme sted og tid slik at de fortsatt 

kan beholde samholdet i årgangen.  

Vi ønsker lag i alle divisjoner og melder på lag der etter. Dette gjør slik at vi får et tilbud til alle spillere 

uansett nivå og treningsvilje.  

Foreldredeltagelse 
All aktivitet i barnefotballen skal være foreldredrevet. I ungdomsfotballen ønsker vi en trener på våre 

elitelag, men denne treneren skal bistås fra foreldre i oppfølgning av gruppen. Vi ønsker 

foreldertrener også i ungdomsfotballen men ansetter trener til de lagene som har behov for trenere. 

Ved årgangsmøter og foreldremøter oppfordrer vi foreldre til å delta. Vi har også et minimumskrav 

om at våre ansvarsroller skal bemannes av foreldre. 

Antall treninger pr uke og i høy-/ lavsesong 
Ungdomsfotball 

Alder/Årgang Antall treninger per uke 
sommer 

Antall treninger per uke vinter 
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13 år 2-3 økter 2-3 

14 år 2-4 økter 2-4 

15 år 2-4 økter 2-4 

16 år 2-5 økter 2-4 

Junior 2-5 økter 2-5 

 Differensiering, nivådeling 
Vi oppfordrer alle årganger til å engasjere foreldre runde alle lagene også de som spiller på nivå 2 og 

3. Vi forsøker å la årgangene trene sammen og på den måte fordele ressursene jevnt.  

Vi har en årgangsansvarlig for hele årgangen i tillegg til en sportslig ansvarlig som skal holde i alle 

lagene. Vi fyller også på med trenere for de lagene som ikke har tilgjengelig trenerressurser selv om 

vi anbefaler foreldre å bidra (gjelder ungdomsfotballen) 

Organisering av senior/veteran 

ØHIL veteran er et åpent tilbud for alle «unge» fotballspillere fra i slutten av 30-årene og oppover. Vi 

er en stor og sosial gruppe på ca. 60 spillere. Vi har 2-3 treninger i uka - og deler gjerne opp treningen 

i grupper basert på ferdighet og innstilling. 

Vi stiller i tillegg lag i følgende serier: M40, M48 og M55. Det er dermed et godt kamptilbud for de 

som ønsker å være med å spille kamper.  

Ellers avvikler vi forskjellige sosiale arrangementer i løpet av året, inkludert fotballtur, 

avslutningsturnering og sommerfest. Som nevnt er tilbudet åpent for alle, men det kreves at spillerne 

betaler treningsavgift og medlemskontingent i ØHIL. 

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med: Terje Jansen, epost: terje@newmarketing.no, 

mobil: 908 49740 

Organisering av satsningsgrupper/lag 

Vi har ulike satsningsgrupper i fotballgruppen:  

 Kvinner Senior Elite 

 Menn Senior A 

 J19 Elite – talentgruppe 

 G19 Elite – talentgruppe 

Kvinner Elite ledes av Sportssjef som rapporterer til Sportslig Utvalg. Denne gruppen finansieres av 

fotballgruppen og de rapportere også derfor til fotballstyret. 

På jente og guttesiden har vi også talentsamlinger hver fredag gjennom hele året. Dette er et tilbud 

for de spilleren som har kommet lengst på hver årgang. Disse øktene ledes av trenere fra de 

respektive juniorlagene.  

Når 
Talenttrening tilbys fra starten av ungdomsfotballen og opp til junior.  
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Hvordan 
Hver årgang får muligheten til å melde inn 4 spillere som skal delta på disse treningene. Disse får 

etter delta på treninger i en periode på 3 måneder, før det kommer en ny innmelding.  

Hospitering 
Hospitering innebærer at en spiller fra ett lavere årskull trener med ett eldre lag. Dette betyr at 

han/hun er så god at det vil kunne hindre utviklingen hans/hennes ved å kun trene og spille kamper 

med sitt eget lag. 

Alle kandidater som nomineres av sine trenere bør evalueres over flere økter i forkant av eventuell 

hospitering for å sikre at kandidaten har de kvalitetene og forutsetningene for å kunne ta nytte av 

hospiteringen. Hospiteringen kan starte den sesongen spilleren fyller 11 år. 

Evalueringen skal skje i samarbeid mellom spillerens eget trenerteam og hovedtrener på årgangen 

over.  

I første omgang skal hospiteringen kun dreie seg om trening med den eldre årsklassen. (Hvis spilleren 

deretter blir vurdert god nok for å spille kamper så skal den avgjørelsen fattes i samråd med 

lagledere/trenerne av begge lag, sportslig leder og foreldrene.)  

Det skal hospiteres fra førstelag til førstelag, ikke fra eksempelvis G02-1 til G01-2. 

Spilleren kan få tilbud om følgende hospiteringsordninger: 

1. Spilleren for tilbud om å trene ett år opp, en gang i uken i tillegg til eksisterende 

lagstreninger.  

2. Spilleren for over en periode på 2 uker trener med årgangen over.  

   Spilleren vil først få tilbudt alternativ 1, deretter alternativ 2. 

3. Spilleren kan flyttes opp en årgang om spilleren selv ønsker det og mestrer nivået. Dette skal 

avgjøres i samråd med Sportslig leder og foreldre.  

Dette ser vi etter: 

 Spilleren skal være teknisk og taktisk bedre enn sine medspillere på samme årskull 

 Spilleren skal være interessert og motivert for å trene.  

 Spilleren skal ha gode holdninger. Med dette menes: respektere trenere, medspiller og være 

pliktoppfyllende.  

 Nulltoleranse for rusmidler. (avgjørende)  

Hvis det er flere spillere som stiller likt i forhold til hvem som skal få muligheten til å hospitere opp, 

skal holdninger og treningsvilje vektes tyngst. 

Eventuelle problemer/spørsmål kan tas med Sportslig Leder (Georg Dyngeland – gutter, Herman Berg 

– jenter.) Det er Sportslig leder som avgjør bruk av spillere dersom det er uenighet mellom 

årgangene. 

Samhandling med andre idretter i klubben 
For utøvere i fotballgruppen som er klassifisert som elite-utøver i andre idretter, har vi innført det vi 

kaller «Bonusspilleren». Bonusspillere er spillere som i fotballsesongen spiller på våre elitelag, 

samtidig som de velger å drive med andre idretter på vinteren. Disse spillerne får mulighet til å gå inn 

i sin gamle treningsgruppe når trening og kamper for den aktuelle idretten er avsluttet. 
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Vi ønsker å legge til rette for at alle skal få drive med forskjellige idretter og gir spillere som kommer 

tilbake en «fri periode» på tre uker der de kan vende seg til fotball igjen før de går inn i normal 

evaluering som resten av gruppen. 

Bonusspilleren 

 Driver med annen idrett på vinterstid 

 Har rett til å komme tilbake til sin gamle treningsgruppe 

 Får tilvendingsperiode på tre uke 

 

Samhandling med andre idrettslag rundt en elitesatsning? 
På kvinnesiden tilbyr vi treninger for talenter i klubbene rundt oss. Dette dreiser seg i første omgang 

om spillere fra Fossum og Haslum. Dette er ikke et formelt samarbeid, men starten på et mulig 

samarbeid. 

Utdannelse 

Foreldretrenere (opp til 12 år) 
Fotballgruppen ønsker å tilrettelegge for at det skal være lett å være foreldretrener i klubben. Vi 

arrangere derfor tre kurs for våre foreldretrenere. Disse blir holdt av sportslig ledere med bidrag fra 

trenerressurser i klubben. I tillegg til dette oppfordrer vi våre trener til å benytte seg av 

treningsøkta.no som er et online verktøy som hjelper med organisering av treningsøkter og gir 

forslag til økter og øvelser. 

Trenere (inkluderer ungdomstrenere) 
Fotballgruppen gjennomfører seks interne kurs og tre temasamlinger som en oppfølgning av våre 

trenere. Det er tre kurs som er tilrettelagt for barnefotballen og foreldre trenere, 3 kurs for 

ungdomstrenere og foreldretrenere i ungdomsfotballen. I tillegg til dette gjennomfører vi 3 team-

samlinger i løpet av året hvor alle i fotballgruppen er invitert.  

Utvikling av trener talenter 
For trenere som ønsker å utvikle seg, og ser på trener som et mulig fremtidig yrke tilbyr vi å dekke 

kostnader knyttet til NFF trenerutdanning. Vi tilbyr også disse jobb på vårt fotballakademi, hvor de 

får veiledning til planlegning av økter og oppfølgning ved behov.  

Dommerutdannelse 
Hvert år gjennomføre ØHIL fotball klubbdommerkurs, disse kursene er en introduksjon til det å være 

klubbdommer. Nå man har gjennomført dette kurset kan man dømme kamper for eldre barnefotball 

og på interne cuper.  

Vi informere også våre klubbdommere om muligheter til å gjennomføre rekruttdommerkurs i regi av 

kretsen. Disse kursene sikere våre dommere å dømme kamper for ØHIL i regi av Oslo Fotballkrets. Vi 

tilbyr også 3000,- for dommere i klubben som dømmer 15 eller flere kamper i løpet av en sesong. 

Dette blir utbetalt i desember.  
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Kostnader for idretten 
[Her forklares den økonomiske delen for idretten. Det er også et poeng å forklare bruken av midler, 

slik at det er transparent om overføringer mot de eldre lagene eller mot satsninger.] 

Treningsavgifter 
Oversikt kommer etter fakturering er gjennomført. 

 Årgang/Gruppe/Lag Kvinner  Menn 

Senior KSA/ MSA 1 650 1 500 

Senior 4.div 3 000   

7er 1 750   

Veteran   1 850 

Junior elite  4 700 4 900 

Junior bredde - 2 gr   3 100 

16 bredde (G00) - 2gr   3 100 

15 - lag 1  - 3 gr 3 500 3 500 

15  - lag 2 - 2 gr   3 100 

15  - lag 3 - 2 gr   3 100 

14 - nivå 1 (G02) - 4 gr   4 100 

14 - nivå 2 - 3 gr   3 500 

14 - nivå 3 - 2 gr 2700? 2 900 

13  - nivå 1 - 2,5 gr   3900 

13 - nivå 2 - 2,5 gr   3000 

13 - nivå 3 - 2,5 gr   3500 

13 - 2 gr 2 700   

12 (2004) -2 gr 2 300 2 300 

12 (2004) - 1 gr   2 000 

12 (2004) Grav/ Øvrevoll (bet trener!)   2 900 

11 (2005) - 2 gr 2 250 2 250 

11 (2005) - 1 gr   1 850 

11(2005) Grav - 1 gr - har betalt trener 2 650   

10 (2006) - 2 gr   2 050 

10 (2006) - 1 gr 1 650 utgår 

09 (2007) - 2 gr   utgår 

09 (2007) - 1 gr 1 550 1 550 

08 (2008) 1 450 1 450 

07 (2009) 950 950 

 

Hva dekkes 

Oversikt over hva som dekkes i treningsavgiften finner dere her: 

http://ohil.no/fotball/stottesider/#avgifter 

 

Hva dekkes ikke 
Følgende dekkes ikke av treningavgift: 

http://ohil.no/fotball/stottesider/#avgifter
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 Cupdeltagelse ut over hva som er beskrevet i sportsplan 

 Treningsleir 

 Shorts og strømper til kampdrakt.  

Andre kostnader beskrives 
Vi har akademi for våre fotballspillere i alderen 7-12 år. Mer om tilbudet og kostnaden finner dere 

her: http://ohil.no/fotball/ohil-akademiet/ 

 

Maler for årgangene 
Maler for de ulike årgangene finner dere her: 

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_barnefotball_v25112015.pdf  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_ungdom_v25112015.pdf  

 

Det lages et ark for hver årgang fra 6 – 16 åringene 
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_barnefotball_v25112015.pdf  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_ungdom_v25112015.pdf 

Foreldreplakat 
Vi har møter med våre årganger 3 ganger i året, her er oppførsel og ferdsel på og rundt våre anlegg 

og ved arrangementer i regi av klubb et tema.  

 

 Møt opp på trening og kamper - barna ønsker det! 

 Gi oppmuntring til alle spillere under kampen 

 Gi oppmuntring både i medgang og motgang - IKKE gi kritikk 

 Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 

 Støtt dommeren - IKKE kritiser dommeravgjørelser 

 Respekter lagleders bruk av spillere  

 Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp 

 Husk at det er barnet ditt som spiller håndball - IKKE du 
 

Fotballgruppen følger NFF rettningslinjer for foreldrevett: https://www.fotball.no/barn-og-

ungdom/verdier-og-virkemidler/foreldrevettregler/  

https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/  

http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_barnefotball_v25112015.pdf
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_ungdom_v25112015.pdf
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_barnefotball_v25112015.pdf
http://ohil.no/wp-content/uploads/2015/11/fotball_spplan_ungdom_v25112015.pdf
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Forsikring 

Alle spillere i Øhil fotball er dekket av forsikring gjennom betalt medlemskap. Du kan lese mer om 

forsikringen her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ 

Skader 
Alle skader kan rapporteres til idrettens skadetelefon, her for spillere oppfølgning og behandling 

etter kort ventetid. Vi har også startet et samarbeid med Gnist hvor spillere kan komme for en 

evaluering og oppfølgning.  

Forebygging 
Vi har ingen organisert form for forebyggende arbeid i fotball. For jentefotballen er det 

ressursgrupper som trener alternativt for å forebygge skader, dette er noe vi ønske å utvide på sikt. 

Ansvarlig for denne gruppen er Trond Antonsen. 
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Behandling 

Idrettens Helsesenter er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund 

Gjennom Fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen 

Idrettens Skadetelefon er en del av Idrettens Helsesenter 

Skadetelefonen gir deg et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret behandlernettverk.  

Ved skade skal du ringe Idrettens Skadetelefon på 02033 

Fotballforsikringen gir deg tilgang til; 

 

 Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin 

 Bestilling av utredning og behandling 

 Tilgjengelighet og oppfølging 

 Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse) 

 Skadetelefonen er åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00 

 

Medisinsk ansvarlig: Thor Einar Andersen 
 

 

Uønsket adferd, hvordan fanges dette opp. 
Forslag skal vedtas i sportslig utvalg 

Kontaktpunkt vedrørende sportslig plan 
Spørsmål vedrørende sportsplan for fotball kan sendes til Sportslig leder fotball. 

Georg Dyngeland 

Georg@ohil.no 

Tlf: 99546863 (10-17) 

mailto:Georg@ohil.no

