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 Idrett Fotball 

Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 

Disse møtte:  
Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg. 
 
Forfall: 
Ove Falk-Larssen 
 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og 29. august 
(beslutning) 

Tom 5 min 

2 Mandat kvinner elite A (beslutning) 

 
   

Tom 45 min 

3 Mandat gutteprosjekt (beslutning) Tom 45 min 

4 Presentasjon ØHIL fotball i hovedstyret Tom 10 min 

5 Runde rundt bordet Alle 15 min 

6 
 

Eventuelt Tom 15 min 

 

Neste møter 

- 23. oktober 
- 27. november 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 6-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte  
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak: 

 
Styret godkjente innkallingen til dagens møte samt referat fra møtet 29.august 2018. 

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 6-02 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Mandat kvinner elite A 
Bakgrunn 

 
Egne dokumenter følger saken. 

 
 
Vedtak 
 
Styret vedtok følgende mandat for kvinner elite: 

 
Oppgave/ mandat:   

 Utarbeide tilstrekkelig grunnlagsmateriale for kvinner elite i sesongen 2019, herunder: 
o Støtteapparat/ engasjement 
o Hva kan kvinner elite forvente av klubben? 
o Økonomi (ramme 500’ inkl KEU) 
o Organisering med klargjøring av ansvar for hver enkelt rolle og kommunikasjonslinjer 

mellom disse inkludert mediehåndtering 
 Innad i kvinner elite 
 I forhold til sportslig plan/ bredde 

o Kompetanse 
o Behov for revisjon av sportsplan? 

o Gjennomgå/kvalitetssikre ansettelsesavtalene ift arbeidsbeskrivelse 

o Dokumenter som utarbeides skal bygge på klubbens eksisterende utviklingsarbeid på 
jentesiden 

 

 Prosjektgruppen skal også se på organisering/grensedragning KEA, KEU og 110%. 
 

 Ansette ny A-lagstrener for sesongen 2019 
 
 
Arnt Ellingsen ble utpekt til prosjektleder. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 6-03 
Saksbehandler Kirsten Vanberg 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Mandat gutteprosjekt 
Orientering: 
Egne saksdokumenter følger saken. 
 

Vedtak 
 
Styret vedtok følgende mandat for gutteprosjektet: 

Utgangspunktet for dette mandatet var Oves spørsmål (FS-sak 5-02)  

Kontinuerlig kvalitet på trenerstall i ungdomsfotballen (gutter), hva koster det? 
 
Prosjektgruppen bes vurdere hvilke av de to alternativene som er mest hensiktsmessige for ØHIL 
fotball. Årgangene G13 og G14 er definert som de årgangene som skal prioriteres. 
 

 Alternativ 1 - Målsetning om en hovedtrener pr årgang i ungdomsfotballen med minimum 
grasrottrenerutdanning med ambisjoner om UEFA B.  
 

o Disse trenerne skal ha ansvar for ungdomstrenere på sin årgang.  
Hovedtrener har ansvar for hospitering innad i gruppen, disse gis en fastlønn pr måned.  
 

o Hva ligger i å ha ansvar for årgangen? 
 

 Foreløpige ideer/ vurder om andre aktiviteter hører hjemme: 

 Trene eget lag uten assistent, hvis med assistent betydelig dyrere 

 Lage treningsplaner 

 Gjennomføre trenermøter på årgangen/ oppfølging av de andre trenerne 
(sikre kvalitet i øktene) 

 Hospitering innad i årgangen 

 Trene de andre gruppene minst hver 3.uke/ 4.uke? 

 Coaching av de andre trenerne er trenerveilederens ansvar 
 

o Hvis denne løsningen velges må lønnsnivå sjekkes, det må lages forslag til annonse, 
kompetansekrav, lønn osv. 
 

o Et alternativ for å gjøre det mer attraktivt å være hovedtrener er å gi en person ansvar for 2 
årganger eller å være hovedtrener på en årgang og trener på en annen årgang. Som vedlegg 
12 viser (spillplan som viser kampdager og antatt lag i 2019-sesongen), så kan det være mulig å 
være hovedtrener på en årgang og trener på en annen årgang. 
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 Alternativ 2  
I statusmøtet for sportsadmin (Lise, Mark, Herman, Dag, Jens Petter og Kirsten) kom det opp en alternativ 
løsning: 
 

 En trenerkoordinator for alle ungdommer på guttesiden. 
o Krav UEFA B – viktig med rett type! 
o Full oversikt over treningsplaner 
o Bidra aktivt på feltet, delta på treninger/ veilede på feltet 
o Aktuelle årganger; G13, 14, 15, 16 og 19 (behovet på G16 må vurderes, de ivrige spiller på G19, 

resterende gutter defineres som bredde) 
o Ansvar 110% gutter, talentsamling, hospitering – spillerutvikler 
o Også ansvar Introduksjon til fotball og oppstart fotball (1.klassinger?) 

o Ikke eget lag 
 
Morten Wiberg ble utpekt til prosjektleder. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 
Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 6-04 
Saksbehandler Kirsten Vanberg 
Type sak Orientering 
Saksnavn Presentasjon ØHIL fotball i hovedstyret 
Orientering 
 
Hovedstyret ønsker at fotballstyret presenterer følgende i hovedstyremøtet 25.oktober: 
 

 Facts and figures    
o Antall lag, spillere, gutter/jenter, årlig rekruttering/avgang etc 
o Antall lønnede trenere, lønnede årsverk 
o Fast ansatte 
o Strategi og nivå treningsavgifter 
o Akademi/fotballskoler 

 

 Hva fungerer bra i ØHIL fotball  
  

 Hva kan vi bli bedre på i ØHIL fotball  
o Sportslig/administrativt 
o Ikke relatert til anlegg 

 

 Evaluering så langt av ØHIL 110%    
o Jenter har kjørt 1,5 sesong og gutter ½ sesong 
o Hva er erfaringene så langt 

 

 ØHIL Damer 1 div.    
o Kort presentasjon av laget 

 Trener, tropp, målsetning, budsjett 
o Hvilke eventuelle konsekvenser hvis laget rykker opp 

 Budsjett 
 Spillerrekruttering 
 Godtgjørelse/lønn spillere/trenere 
 Anlegg 

 

 Eventuelle spørsmål/diskusjon    
  

Foreslår at vi tar alle eventuelle spørsmål til slutt 
 

 
Styrets bemerkninger: 
Kirsten lager utkast til presentasjon for de tre første punktene – styret fordeler oppgaver, dvs hvem sier 
hva. Herman Berg bes presentere 110% jenter/ Tom tar 110% gutter og Arnt Ellingsen presenterer 1.div 
kvinner. 
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Idrett Fotball 
Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 6-05 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Runde rundt bordet 
Orientering:  
 
Hosle kunstgress – mulig å legge varme ?   
Kirsten har i etterkant sjekket med Sverre som svarer følgende: 
«Kortversjonen er NEI.  
Langversjonen er tja. Det er ikke søkt om i anleggsplanen, men her ville vi trolig ikke fått noe støtte fra 
kommunen uansett. Spillemidler vil vi trolig fått. Men; ved siden av økonomi er det driften på vinteren. Hosle 
KG brukes som deponi for snøen fra DNB arena. Uten denne, og i tillegg behov for å deponere snø fra tidligere 
snødeponi har vi en relativt stor utfordring. Det er heller ikke gjort noen utredning om mulighetene for å koble 
opp eksisterende anlegg (effekt) med en ny sløyfe, eller hva det måtte innebære av nytt utsyr (investering og 
ny/utvidet driftsbygning). Og til slutt; er dette et reelt behov? I så fall kan det utredes og prosjektet med å 
bytte dekket i 2019 kan utsettes. Husk at vi fram til 2012 ikke hadde egen bane med oppvarming, nå har dere i 
ØHIL fotball ca 45 timer i uken tilgjengelig. (Men ja; det hadde vært fint om to grupper kunne trent ved siden 
av hverandre tirsdag kl. 1800). « 
 
Idrettsutvalget – det ble referert kort fra møtet. 
 
Tom orienterte fra NFF Oslo lederforum – erfaringer fra spillformer i 2018,. Ad spilledager; det ble 
diskutert om det i barnefotball vil være mulig å velge hverdag eller helger. Etterskrift: «Daglig leder NFF 
Oslo opplyser 19.10 at det vil prøves ut med 8-årsklassen. 
 
 

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 
Møtedato 25. september kl 19.30 – 22.00 
Saksnummer 6 - 06 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Eventuelt 
Orientering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

Ingen spesielle saker. 
 


