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ØHIL-land 



Prosess anleggsutvikling 

Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom 

Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune) 

Kommunalt tilskudd (vurderes ut fra ulike kriterier) 

Egenkapital/lån 

 

Bærum kommune opererer med 4-års perioder, 2015-2018, søknadsfrist høsten 2013 

11,5 MNOK årlig til ordinære anlegg. 0,5 MNOK årlig til mindre kostnadskrevende anlegg 

Fra Temaplanen 2015-2018: Spesielt underdekning på svømmehaller, fleridrettshaller og kunstgressbaner 

Neste planperiode (2019-2022) har søknadsfrist høsten 2017 

ØHIL har lagt opp til en god prosess fram mot våren 2017 

 

Annen anleggsutvikling 

Klubbens ansvar økonomisk 

Mulig å søke om støtte fra ulike steder 

Bærum idrettsråd har en årlig pott for rehabilitering av klubbhus 

Sparebank-stiftelsen har søknadsfrister: 01.02 og 01.09 

Gjensidige-stiftelsen har søknadsfrist: 15.09 

 

 



Prosess anleggsutvikling i Bærum 



Langsiktige prosjekter/utredninger 

Utredningsarbeid for nye prosjekter til neste 4-års periode (2019-2022) starter i mai 2016. AU følger denne planen:  

 

Torsdag 26. mai 2016 kl. 20.00 – 22.00 – Idrettene presenterer sine behov og drømmer om anlegg 

Torsdag 15. september 2016 kl. 20.00 – 22.00  

Torsdag 3. november 2016 kl. 20.00 – 22.00 

Torsdag 2. februar 2017 kl. 20.00 – 22.00 

Torsdag 6. april 2017 Kl 20.00 – 22.00 – Endelig innstilling fra AU til HS til anleggsplanen 2019-2022 

Onsdag 1. november 2017: Frist for å søke om kommunal finansiering av anlegg for 2019-2022 

 

Hovedstyrets krav til de ulike prosjektene er at de skal inneholde:  

  

Kontaktperson(er) for idretten  

Behovsoppgave (hvorfor ønsker vi egentlig å bygge anlegget)  

Fordeler / ulemper for ØHILs øvrige idretter 

Skissetegninger  

Kostnadsoverslag  

Finansieringsplan 

Driftsplan (hvordan skal anlegget driftes etter evt ferdigstilling) 

Dersom det er grunneierforhold som må belyses må dette også med… 

 

Torsdag 15. februar 2018 kommer BIRs innstilling til anleggsplanen 2019-2022. Denne skal vedtas politisk sommer/høst 2018 

 



Ferdigstilte prosjekter 

Tribune DNB arena Hosle 

Ferdigstilt 2014 

Arrangementslager Hosle 

Ferdigstilt 2015 

Grav skole kunstgress (Bærum kommune) 

Ferdigstilt 2015 

Barnehage/garderober/lager/liten gymsal Jarmyra 

Ferdigstilt 2015 

ØHIL-bakken 

Ferdigstilt 2016 

Oppgradering av bandygarasjen på Hosle 

Ferdigstilt vinter 2015/2016 

Nye garasjeporter 

Isolering 

Varmtvannstanker 

Rehabilitering av klubbhuset på Hosle, del 1 

Ferdigstilt 2015 

Ombygging av fløy A til kafé, klubbutikk, inkl maler-, elektriker og rørleggerarbeider 

ØHIL-skogen arena 

Ferdigstilt 2016 

Liten kunstgressbane, ca. 20x40 m 

Gjenbruk av kunstgresset fra DNB arena Hosle 

 



Ferdigstilte prosjekter 

Rehabilitering av klubbhuset på Hosle, del 2 

Ferdigstilt 2016 

Innbygging av vindfanget (kontorplasser )  

Flytting av sliperommet til gammelt søppelrom, (nye kontorplasser) 

Flytte vaskerommet fra fløy B til fløy A, (nytt lager) 

Innsetting av nye utgangsdører fra garderobene 

Tiltak Hosle kunstgressbaner 

Ferdigstilt 2016 

Utskifting av dekke på DNB arena Hosle 2016 (garantisak) 

Utbedringer støy 

Forhøyet ballfangernett 

Innbytterbokser/speakerbod/lagringsboder Hoslebanen 

Ferdigstilt 2016 

Utvidelse av garasje Hosle 

Ferdigstilt 2017 

Utstyrslager og speakerbod Jarmyra 

Ferdigstilt 2017 

Rehabilitering av treningsrommet på Hosle 

Ferdigstilt 2017 



Kansellerte prosjekter 

Skileikområde Nordhaug 

Kansellert pga grunneierforhold 

Skileikområde Øverland 

Uavklart på grunn av regulering av området 

Det er fortsatt kontakt med grunneier for å se på muligheter for et mindre omfattende anlegg 

Omlegging av Hoslebanen fra grus til kunstgress 2016 

Årsmøtevedtak 27.08.2015 om å ikke gå videre med prosjektet 

Prosjektet er flyttet til Eikelibanen 

Garderobeanlegg Hosle kunstgressbaner 

Kansellert på grunn av prioritering av andre klubbprosjekter (økonomi) 

Tiltak gjort på klubbhuset for å sikre tilgang til garderober og toaletter 

Flerbrukshall Jarmyra 

Kansellert på grunn av nye hall på Eikeli i 2020 

Har ligget i langtidsplanen 

Det tenkte området skal omdisponeres til parkering i bytte mot kunstgressbane på Eikeli 

Håndballhall Hosletoppen 

Videre arbeid er kansellert på grunn av nye hall på Eikeli i 2020 

 



Pågående prosjekter 

Rehabilitering av klubbhuset på Hosle, del 3 

Bygge dommergarderobe i vaskerommet (for dommergarderobe til begge kjønn) 

Ferdigstilt 2017 

Tak for lagring ved den  lille garasjen (for sesong-lagring) 

Vurderes 2018 

Nytt område for renovasjon 

Vurderes 2018 

Oppgradering av 2. etasje på klubbhuset 

Gjennomføres sommer/høst 2018 

Tribune Hoslebanen 

Ferdigstilles vinter 2018 

Eikeli, liten kunstgressbane 

Avtale med kommunen, bytte grusbanen på Jarmyra (parkering) mot tilsvarende stor kunstgressbane på «gressfeltet» på Eikeli 

En 7’er-bane på tvers, to 5’er-baner på langs 

Eikeli kunstgress 

Ligger i kommunens planer som «Hosle kunstgress 3» med avsatte midler 

Liten 11’er bane, ca 90x50 m 

Avhengig av øvrig utbygging på Eikeli vgs 

Trolig ikke aktuelt før i 2019, da området vil bli brukt som rigg-område 

Eikeli flerbrukshall 

Ferdigstilles i 2019/2020, etter samarbeid mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune (påvirket at ØHIL) 

Fylket blir brukere på dagtid, kommunen (idretten) på kveldstid 

Investeringen gjøres av fylket/kommunen, ØHIL får trolig tilsynsansvaret 

 



Pågående prosjekter 

Little league bane (baseball) på Hosle 

Fått tilskudd til bygging 

Ferdigstilles sommeren 2018 

Rehabilitering av Jarmyra kunstgress 

Ferdigstilles sommeren 2018 

Rehabilitering av Hosle kunstgress 

Ferdigstilles sommeren 2018 

Utendørs treningspark på Hosle 

Søkt om kommunal støtte i anleggsplanen 2019-2022 

Små tribuner Jarmyra 

Ferdigstilles 2018 

Innbytterbokser Jarmyra 

Ferdigstilles 2018 

Nye bygges i tre på bakgrunn av hærverk på de eksisterende 

Utstyrsboder ØHIL-skogen, Bekkestua kunstgress 

Vurderes 2018, avhengig av tillatelser 

ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Søkt om kommunal støtte i anleggsplanen 2019-2022 

Ønskes bygget innen 2020 



 Ferdigstilte anlegg 
 



Tribune DNB arena Hosle 



Arrangementslager Hosle 



Kunstgress/naturis Grav skole 



Barnehage/garderober/lager Jarmyra 



ØHIL-bakken 



Oppgradering av bandygarasjen 



Rehabilitering av klubbhuset, del 1 



ØHIL-skogen arena 



Rehabilitering av klubbhuset, del 2 

Klubbhuset, fasade 



Tiltak Hosle kunstgressbaner 



Innbytterbokser/speakerbod Hosle 



Utvidelse av garasje Hosle 



Utstyrslager/speakerbod Jarmyra 



Rehabilitering av treningsrom Hosle 



 Pågående prosjekter 
 



Rehabilitering av klubbhuset, del 3 

Renovasjonsområde Sesonglager 



Tribuner Hoslebanen 



Eikeli liten kunstgressbane 
7’er bane på langs, 50 x 30 m 

2 5’er baner på tvers, 20 x 30 m 

Sikkerhetssone: 
2 meter kunstgress og 2 meter asfalt på 
langsidene 

3 meter kunstgress og 2 meter asfalt på 
kortsidene 

Totale mål: 

Lengde: 60 m (2+3+50+2+3 m) 
Bredde: 38 m (2+2+30+3+3 m)  

 

 

 



Eikelibanen kunstgress 



Eikeli flerbrukshall 



Baseballtilpasning på Hosle 



Nytt kunstgress Hosle og Jarmyra 



Utendørs treningspark Hosle 



ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 


