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Møte i Anleggsutvalget 
Torsdag 09.02.17 kl. 20.00 – 21.15 på Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

090217-1 Gjennomgang av anleggspresentasjonen Sverre 

090217-2 Utendørs treningspark Sverre 

090217-3 Søknader til stiftelser/det offentlige Sverre 
 

 
 
Tilstede: 
 
Knut Jostein (langrenn) 
Morten (baseball) 
Terje (håndball) 
Rolf (hopp) 
Anders (HS) 
Sverre (adm) 
 
Ikke representert: fotball, bandy, alpin 
 
Møtekalender: 
 
Torsdag 6. april kl. 2000 
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Møtedato 09.02.2017 

 

Saksnummer 090217-1 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomgang av anleggspresentasjonen 

Orientering:  

 
Den oppdaterte anleggspresentasjonen var vedlagt sakspapirene, og ble raskt gjennomgått/kommentert.  
 
Spesielle bemerkninger: 
 
Fotball 

Garderobebygg ved kunstgressbanene: Intensjonene er å få bygget et lite garderobebygg. Prosjektet som 
allerede ligger i anleggsplanen og må oppdateres innen 15. februar. Vi venter på et kostnadsoverslag for 
bygget, med en anslått ramme på 3,0 MNOK. 
 
Kunstgressbanene på Hosle (7’er-banen) og Jarmyra skal skifte dekke i løpet av de neste to årene. Det 
vurderes om dette skal gjøres det samme året (2018), eller fordelt på 2 år (2018 og 2019). Begge ligger i 
anleggsplanen og må oppdateres/bekreftes innen 15. februar. 
 
Kunstgressbanen på Eikeli er fortsatt uavklart, og avhengig av øvrige anleggsinvesteringer for ØHIL fotball. 
 
Baseball 
Søknad til Sparebankstiftelsen høsten 2016 ble avslått, men ble sendt inn igjen 1. februar.  
Sverre sjekker om det er muligheter for å søke om midler i forbindelse med rullering av anleggsplanen som 
gjøres 15. februar.  
 
Håndball 

Det kommer ny hall på Eikeli, med «full flate». Kommunen har avsatt midler til investering (20 MNOK) og 
drift (0,6 MNOK årlig). Hva som blir innholdet i hallen er fortsatt uavklart, og det er nå ukentlige møter 
mellom fylket og kommunen. Vi har spilt inn våre ønsker. Hallen blir «klisterfri», og dermed best egnet for 
barneidretten. Hoslehallen vil derfor trolig fortsatt bli hovedarena for kamper. 
 
Langrenn 

Etter en periode uten kontakt med utbygger (Trysilhus), hadde Knut Jostein og Sverre et fint møte med 
dem 1. februar. Intensjonen med møte var å avklare om det var hensiktsmessig å gå videre med prosjektet 
eller ikke. Bakgrunnen for usikkerheten fra ØHILs side var den manglende responsen, samt at området for 
utbygging var endret. På det området som topografisk ville være det beste for et skileikområde (med 
bakker), er nå planlagt for flere boliger.  
 
Resultatet av møtet var positivt. Vi ønsker samme å gå videre for å utnytte det avsatte området til 
«nærmiljøanlegg», samt se på mulighetene for å få tilgang til området som tidligere har vært en 
avfallsplass. Videre prosess:  

- Trysilhus kontakter grunneier, Norges vel (gjennomført) 
- ØHIL møter Norges vel (+Trysilhus?) for å avklare om videre planlegging er mulig 
- Ved positiv respons her, vil vi ta kontakt med Bærum kommunen i forhold til regulering 

- Bruk av masse fra utbygging i området for å bygge opp et skileikanlegg med høydeforskjeller 
- Muligheter for å installere 2 lysmaster 
- Muligheter for å bruke Øverlandsbekken til 2 snøkanoner 

- Ved positive signaler knyttet til disse punktene, vil en regulering kunne starte sommer/høst 2017, 
og det kan søkes om kommunale- og spillemidler 1. november 2017. 

 
Bandy 
Det jobbes med milepælene som ble vedtatt i hovedstyremøtet 15.11.2016. Torsdag 16. februar skal 
resultatet av arbeidet og en oppdatert finansierings- og driftsplan presenteres for hovedstyret. Dersom 
hovedstyret godkjenner denne, vil den store innsamlingsaksjonen til Hosle idrettspark 2020 starte opp.  
 
Aksjonen vil vare fram til 01.06.2017. Etter dette vil det bli tatt en endelig avgjørelse på om ØHIL skal legge 
inn prosjektet i anleggsplanen for 2019-2022. Dersom ØHIL ikke gjør dette, vil tiden fram til 01.11.2017 bli 
brukt til å vurdere andre mulige prosjekter (ref AU 03.11.2016 og HS 15.11.2016).  
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.02.2017 

 

Saksnummer 090217-2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Utendørs treningspark 

Orientering:  

 
ØHIL søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler til et todelt prosjekt høsten 2016:  

- Oppgradering av styrkerommet 
- Opparbeiding av en utendørs treningspark 

 
Vi fikk et tilsagn på 100.000,- øremerket utendørs treningspark.  
 
I etterkant har det blitt klart at Bærum kommune vil benytte seg av en opsjon på videre leie et år, og da benytte 
seg av området som var tenkt til treninsgparken. I tillegg har det kommet innspill om at en slik treningspark kan 
skape uønskede situasjoner/støy for naboene.  
 
Et forslag fra AU er at Sverre sjekker med stiftelsen om vi likevel kan benytte midlene til oppgradering av 
styrkerommet, eller at vi ser på et annet område for en utendørs treningspark, Området ved den midterste, 
nordlige lysmasten ved Hoslebanen kan være et aktuelt område. 

Bemerkninger:  
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Møtedato 09.02.2017 

 

Saksnummer 090217-3 

Saksbehandler Sverre, idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Søknader til stiftelser/det offentlige 

Orientering: 
 
15.februar skjer den siste rulleringen av Bærum kommunes anleggsplan for 2015-2018. ØHIL spiller inn:  
- Garderobebygg ved kunstgressbanene (fotball) 
- Utskifting av kunstgressbanene på Jarmyra og Hosle (fotball) 
- Little-league anlegg på Per Berg arena (baseball) 
 
1. februar søkte vi Sparebankstiftelsen DNB om disse tiltakene:  
- Hosle idrettspark kunstis/kunsgress 
- Little-league anlegg på Per Berg arena  
 

Bemerkninger:  
 

 
 


