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Til stede:  

Fra HS: Jan, Øyvind, Kirsten, Karine, Kaare, Lars  
Fra idrettene: Eivind (bandy), Gro (fotball), Harald (håndball), Phillip (baseball), Eilert (langrenn), 
Aksel (håndball) 
Fra adm: Sverre  
 

1. UTVIKLING 

- Stor vekst siden sammenslåingen 
- Behov for å informere foreldre om de forventninger klubben har til dem. 

2. STATUS I IDRETTENE PR NÅ (5 MIN PR IDRETT) [IDRETTENS STYRELEDERE] 

2.1 Håndball 

 
- Utfordring med å holde på spillere 

o Aktivitetsnivå 
o Bruk av betalte trenere 
o Utfordringer 

2.2 Fotball 

- fortsatt vekst. Jar ønsker å sende sine til ØHIL.  
- 1,5 årsverk ansatt 
- Ungdomstrenere fra 11-er fotball 
- behov for rekruttering til styret 

2.3 Langrenn 

- gutter og jenter trener sammen 
- 2 x uke fra 2005 
- er ikke farmerklubb til Fossum. Flere som kommer andre vei 
- kjører spørreundersøkelser blant barna 
- Har "kakeoppskrifter" for alle årganger. Vil ha samme mal 
- kontingenter tilsvarer trenerlønninger. Andre kostnader må dekkes av bidrag fra kommunen og 
sponsor 
- vanskelig å engasjere de voksne 
- få fra Grav 

2.4 Bandy 

- issue med istid 
- invitert til bandy årsmøte 
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- har betalte ungdomstrenere – fungere OK 
- problem med rekruttering 
- ingen fra Grav 

2.5 Base-/softball 

- Setter i gang på Rud 
- Fått 15 stk på damelag – 33+ 
- Problemer med foreldreengasjement 

2.6 Allidrett, Alpin og Hopp 

- kort gjennomgang fra Sverre 

2.7 Oppsummering 

- Foreldreengasjement 
- anlegg 
- manglende rekruttering fra Grav 
- rivalisering mellom idrettene 

3. ORGANISERING 

3.1 Adm 

- antall oppgaver og kompleksitet øker 
- kapasiteten reduseres nå som Sverre er trener for et 1. divisjonslag og skal i pappaperm  
- potensiale for å standardisere forvaltningen bedre. Slippe å finne opp kruttet hver gang 
- tett sammenheng med koordinert kommunikasjon – det bedre den er – det mindre ressurser må 
legges sentralt 
- Må ansette/engasjere noen som kan gripe fatt i og lede prosjekter (så som kommunikasjon, 
medlemsregister, sponsor, dreiebøker) 
- Målet er å få mest mulig gjort lengst nede i systemet. Ansettelse må ikke erstatte frivillighet. Men, 
rammene må legges sentralt 

3.2 HS 

- Jan gjennomgikk HS' oppgaver og hva som det arbeides med 
- Diskusjon om størrelsen på HS og hvorvidt HS burde bestå av ledere for idrettene.  3 hovedroller: 
økonomi, strategi, koordinering mellom idrettene. Mye som taler for at dette bør utføres av et 
nøytralt organ. 

3.3 Idrettsutvalget 

- Jobber spesielt med bortfall ved overgang barn/ungdom 
- ØHIL-forum er viktig arena 
- Årgangshjul skal sikre koordinering på tvers av idretter 
- ØHILiaden  
- anlegg nøkkel til vekst 
- skal ta styring på forhold spissing, nivådeling og sosialt. Viktig for "flest mulig – lengst mulig".  
- Mye diskusjon om vi er flinke nok til å legge til rette for at den enkelte skal motiveres til å drive 
flere idretter. Bør HS ha dette som et sentralt suksesskriterium? Er årshjulet nok? Vil vi miste mye 
av rekrutteringsgrunnlaget dersom den store gruppen som i utgangspunktet kun er interessert i 
fotball ikke får et fotballintensivt tilbud med mange treninger og vintertrening? Hva er den 
optimale balansen mellom sommer og vinteridretter. Hvor førende og hvor lenge (i alderstrinn) 
skal klubben tilrettelegge for at utøvere skal drive mange idretter. Dette er sentrale spørsmål. 
 
 - Idrettene understreket behovet for oppfølgning av dette punkt. 
 
- tilrettelegge for frivillighet 
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- hvordan utvikle trenere 

3.4 Styrer 

- Eilert presenterte hvordan langrennstyret arbeider. 
- Har utviklet rammeverk for forventninger og krav til foreldrene og kartlegger ift dette. 

3.5 Foreldreengasjement 

- Har utfordring med manglende foreldreinvolvering. Bør se på muligheter for å bedre dette. 
- Må synliggjør hvem som gjør hva. 
- Må beskrive rollene godt, slik at det blir lettere for foreldrene å påta seg oppgavene. 
- Mye inspirasjon å hente fra hvordan langrenn har løst dette. 

4. ANLEGGSBEHOV OG MULIGHETER 

- Jan presenterte ØHIL "face lift" prosjekt, hvor oppussing av klubbhus, idrettspark tilrettelagt for 
alle idrettene og kunstgress på grusbanen står sentralt (bandybane tilrettelagt for sommerbruk). 
Mulighet for håndballhall? 
- svært positivt mottatt, Jan kommer tilbake med en prosess for behovsavklaring. 

5. BEHOV OG MÅLSETNING MED KOMMUNIKASJON 

- Harald innlegg om håndballens kommunikasjon; hjemmeside til statisk informasjon, FB til 
begeistring, påmelding etc. E-post til foreldre. 
- Kirsten innlegg om Sportsfronter: tester app med pushmeldinger som ber om bekreftelse på 
oppmøte. Svarer ja/nei. Synes å fungere veldig bra. 
- Når skal den aktive selv være mottaker av meldinger? 13 år naturlig skille.  
- Bør ha standard oppsett på hva den enkelte idrett skal ha på hjemmesiden. Inkludere hva 
kontigenten går til.  
Klubben må få opp en skikkelig kommunikasjonsplan, hva skal kommuniseres til hvem og til slutt 
med hvilket medium. 

6. 1. DIVISJON KVINNER 

- Profilering og rekrutteringseffekt. Være stolte av. NFF dekker alt unntatt NOK 50.000 i 
reiseutgifter. Budsjetterer med NOK 100.000.  
- NOK 150.000 til NOK 300.000 i totalbudsjett på 1, divisjon ift 2. divisjon.  
- Anleggskomite og mf-komite. Har fått kioskvogn. Selger sesongkort for NOK 300. Pålagt å ta 
inngangspenger.  
- Utvide til NOK 500 for alle ØHIL-arenaer? 
- Må få på plass en konkret oversikt over konsekvenser for økonomien (+/-). 

7. FORDELING AV SPONSORINNTEKTER 

Det ble besluttet (eller instilt til HS) at eksisterende praksis videreføres. 

8. EVENTUELT 

- Håndball: Plan for kommunikasjon (web, facebook) 
- Kirsten: Sportsfronter (muligheter for kommunikasjon/påmelding til kamp/trening) 

9. OPPSUMMERING 


