
 

 

Møte / Møtedato:  AU møte 3 i 2017 / 24.10.17 Ledet av: Anders Bergland 

Tid: 20:00-22:00 Referat av: Anders Bergland 

Sted: Klubbhuset ØHIL Utgitt dato: 23.11.17 

Deltagere: Anders Bergland - Leder AU og 
HS medlem 

Sverre Nordby - Leder ØHIL 

Morten Daviknes - Softball 

Petter Breistøl - Bandy 

Kay Prytz - Fotball 

Terje Randen - Håndball 

Rolf Hennum - Hopp (forfall) 

 

Distribusjon:  

 

 

 

 

Sak 
No. 

Beskrivelse Aksjon  

 AU avholdt 24. Oktober 2017 sitt tredje møte dette året. Møtet er en i rekken av 
møter som skal kartlegge idrettenes nåværende og fremtidige anleggsønsker 
slik at vi kan få behandlet alle prosjekter som idrettene måtte ønske slik at vi 
kan komme med en endelig innstilling til kommunens anleggsplan for perioden 
2019-2022. Det primære formålet med møtet denne gangen var å gi AU en 
oppdatert status på ØHIL Idrettspark, en oppsummering av erfaringer fra 
Bærum Idretts Råd høstseminar samt å gi en rask oppdatering av pågående 
prosjekter. 

 

Det er foreløpig ikke berammet nytt møte AU 

 

AU leder 

 Oppdatert kostnadsoverslag ØHIL Idrettspark 

 

Petter Breistøl ga en oppdatering på status i ØHIL Idrettspark.  

Klubben har samlet inn Kr 2.7 millioner eller 90% av beløpet iht. milestones 
fastsatt av HS men på tross av at man ikke kom helt i mål med 
innsamlingsaksjonen har HS besluttet å sende inn en søknad for en kombinert 
kunstgress/kunstis bane innen 1. November. (Søknad er sendt).  

 

Med et total prosjektkost på ca. Kr 31m så forventes dette å bli finansiert på 
følgende måte: 

1. Egenkapital: Kr. 7.8 m 
2. Kommunalt Tilskudd: Kr. 5.2m 
3. Tippemidler: Kr 11.7m 
4. MVA Kompensasjon: Kr. 6.2 
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Det er viktig å poengtere at en lavere enn forventet tilskudd fra kommunen vil 
øke kravet til egenkapital.  

 

Gruppen som jobber med finansiering har som målsetting at hele EK andelen 
på Kr 7.8m eller mere skaffes til veie slik at den økonomiske belastningen på 
klubbens medlemmer blir så lav som mulig. 

 

Vedørende driftsbudsjett for en kombinert kunstis/kunstgress bane estimert til 
Kr. 1.65m i året. Av dette er Kr. 1m «rene» driftskostnader og Kr. 650k 
avsetning for fremtidig vedlikehold. De «rene» driftskostnadene er forventet 
finansiert på følgende måte: 

1. Kr. 600k i årlig kommunal støtte (på lik linje med andre klubber i Bærum) 
2. Kr. 400k i driftsfond fra sponsorer 

 

Igjen er det viktig å poengtere at alle regnestykker er avhengig av hvor mye 
støtte som Bærum Kommune bidrar med.  

 

 Bærum Idrett Råds (BIR) Høstseminar – kort oppsummering 

 

På BIRs årlige høstseminar deltok Sverre Nordby (Adm), Anders Bergland (HS) 
og Philip Tolozko.  

 

Bærum Kommune vil i neste planleggingsperiode fokuser på vinteridrettene. I 
dette ligger det at man vil satse mere på alpinanlegg og isflater. Det kom ikke 
klart frem om dette også medførte økt satsning på eksisterende isflater. 

 

I tillegg er det et økt fokus på å være en «klimaklok kommune» hvilket vi tolker 
at bla. anlegg må ligge i nærheten av brukerne og kollektivknutepunkter – dette 
for å unngå unødig kjøring. 

 

Videre er det blitt besluttet at den årlige potten for anleggsutvikling økses fra kr 
11.5 millioner til 17.5 millioner. 

 

Kort oppsummert så oppfattet vi at forholdene for en suksessfull søknad for en 
kombinert kunstis/kunstgress søknad som meget gode.  

 

 

 Oppdatering Anleggsprosjekter (Sverre) 

 

Baseball:  

Little League Bane: 
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 Søkes spillemidler og forventes da å bli fullfinansiert 

 Banen forventes ferdigstilt i løpet av 2018 

 

Fotball/Bandy 

Tribuner langs grusbanen er under bygging og forventes ferdig sent 2017/tidlig 
2018. 

 Sverre har søkt Supporterklubben om kr. 80k  

 

Alle Idretter 

Utendørs Treningspark 

 Sverre har søkt Supporterklubben om kr. 100k  

 Søkes inn i anleggsplanen, søkes bygget 2019 

 

Håndball: 

Eikeli-Hallen. Alt går som planlagt og hallen skal etter planen stå klar til 
skolestart 2019  

 

Langrenn: 

Skileik området på Øverland er fortsatt uavklart. Sverre holder i prosessen med 
Trysilhus (utbygger) og Norges Vel (grunneier) 

 

 

 

   

 


