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IDRETTSUTVALGET 
 
 
Møte i Idrettsutvalget 
Torsdag 31.08.2017 kl 1930-2200 på 
Klubbhuset 
  

 
Saksnummer Sak Ansvarlig 

30 Presentasjon av de fremmøtte Torunn 

31 Informasjon fra daglig leder 
- Trening og aktivitet hele året 
- Lag/gruppesider 
- 
- 
 

Sverre 

32 Informasjon fra idrettskoordinator 
- Koordinering av treningstider 
- Øhiliaden  
-Sportsmarked 
- Idrettsskolen (plan for idrettene) 
- Sesongavslutninger 

Torunn 

33 Trenere 
- Kurs for egne trenerne 
- Trenerkompetanse 
- Trenersamling 
 

Torunn, Idrettene 

34 Eventuelt 
- Agenda for neste møte 

1.Allsidighet og bredde 
  

- Dato for neste møte 

Torunn, idrettene 

   

 
Tilstede: 
 
(alpin)  
(bandy) – Jon Erlend Dahlen 
(fotball) - Ove Falk-Larsen og Tor (adm) 
(hopp/kombinert) – Helge Evenstad 
(håndball) – Erik Borthen 
(langrenn) – Eilert Lund og Ellen Chr. Carlsen 
(baseball) – Ian Clark 
(hovedstyret) 
Sverre 
  
Møtekalender: 
 
Torsdag 23. november 2017 
Torsdag 12. april 2018 
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Idrettsutvalget 
 

 

 

Møtedato 31.08.2017 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av de fremmøtte 

Orientering:  
Alle idrettene var representert minus Alpin. Kort hilserunde da det var flere nye representanter. 
 
Evenstad, Hopp, kom da årets kick-off i Hopp var gjennomført i klubbens egen bakke, Vellykket 
hopprenn med ti deltagere, både interne og eksterne, flott promotering på nettet – video laget av 
Romøren. 
 

Bemerkninger: 
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Idrettsutvalget 
 

 

 

Møtedato 31.08.2017 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Informasjon fra daglig leder 

Orientering:  

 
Trening og aktivitet hele året 
Trening/aktivitet «off-season». Rulleski-trening på sommeren, futsal og fotballtrening på vinteren, 
håndballcuper og treninger i mai/juni +++ 

 
Lag/gruppesider 
ohil.no : Ønsker idrettene å ha lag/gruppesider slik det er lagt opp til nå? Disse er i svært liten grad 
tatt i bruk. Er det bedre med en enkelt side med kontaktinfo, og at det som kommer av saker fra 
idrettene blir publisert på idrettens hovedside, evt forsiden av ohil.no ? 
 
- 
- 
 
 

Bemerkninger: 
Trening og aktivitet hele året ble diskutert litt under Treningstider, men utsatt til neste møte i IU 
hvor agendaen blir Allsidighet og bredde. 
 
Lag/gruppesider: Grunn til å forandre lag/gruppesidene er vanskeligheter med å holde sidene 
oppdatert hele tiden, og det meste av informasjonen er interessant for hele idretten. 
Enighet om at hovedsidene brukes, og laginfo til alle lag vil være på siden/egen side. Bandy ønsker 
å beholde egne sider for A- laget og juniorlaget, og inntil videre vil disse sidene være aktive. Øvrige 
idretter vil kun bruke hovedsiden, viktig å ha en «profil» for idrettene i klubben. 
 
Informasjon: 
Gratulerer med ny flerbrukshall på Eikeli – skal være klar høsten 2019 og kan gi spesielt håndball 
et stort løft med ny hall i tillegg til Hoslehallen.  
 
Alpint: Leder av alpingruppen ønsker ikke å fortsette, og vanskelig å få på plass nytt styre. Sverre 
og Torunn jobber videre med saken. 
 
Medlemsregisteret: 
Budstikka omtalte oppryddingen i medlemsregisteret hvor ØHIL jobber med å luke ut «sovende» 
medlemmer, idrettene har oversikt over sine egne medlemmer, men nå ønsker daglig leder at all 
utmelding av klubben – og ikke bare av den ene idretten - skjer via medlemskap@ohil.no-.  
Håndtering av dette gjøres av administrasjonen. 
 
Min idrett: 
Vanskeligheter med å melde seg på aktiviteter via min idrett f eks til Bandyskolen. Sverre tar saken 
videre og klubben vil opprette «kurs» for å lettere gjøre påmelding til bandyskolen. 
 
 
 

 
 

 

mailto:medlemskap@ohil.no-
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Idrettsutvalget 
 

 

 

Møtedato 31.08. 2017 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Informasjon fra idrettskoordinator 

Orientering:  
 
Protokolltilførsel fra møte 08.06.17 – sak 26 Koordinering av treningstider: 
Langrenn luftet ideen om å kunne tilby sommertrening på rulleski – Sverre er opptatt av å kunne 
tilby aktiviteter for alle hele året, slik at de som kun driver med en idrett ikke blir uten tilbud i store 
deler av året. ØHIL fotballs organisering av vintertrening for barn kun via ØHIL akademiet ble tatt 
fram som et godt eksempel på å kunne tilrettelegge for dette, uten at det går ut over vinteridrettene.  
 
Langrenn ønsker følgende presisering til protokollen: Langrenn, som er vinteridrett, er i 
utgangspunktet opptatt av at vi følger årshjulet med sommer og vinteridretter – særlig for barn. 
Således er langrenn opptatt av at alle idrettene fremstiller dette nettopp slik: «som et tilbud for de 
ivrigste enkeltutøverne», uten at vi legger for stort press på barna til å drive sesongidretter på helårs 
basis. 
 
 
Litt heng fra forrige møte 
Koordinering av treningstider, forrige møte ble det satt en frist for innsending av ønsker (20.juni) 
 
Øhiliaden 
Fotballens dag og Håndballens dag. Er det behov for en felles Øhiliade dag? 
 
Brukt?-Sportsmarked 
Vi forsøker med et tilbud i forbindelse med julemarkedet som skal gjennomføres 18. og 19. 
november. 
 
Idrettsskolen 
Årsplan for når det passer for idrettene å delta på idrettsskolen: (på alle skolene) 
Sendt ut via mail i uke 33. 
 
Sesongavslutninger 
En oppfordring fra Langrenn til spesielt fotballen: unngå å legge sesongavslutningene etter 
høstferien  - da er vinteridrettene i gang med sine treninger, og vi kan forhindre unødvendige 
«kollisjoner» hvis sesongavslutningen for lagene blir avviklet før høstferien (eller i helger). 
Vi minner om oppstartsdagen til langrenn onsdag 11. oktober og ber om at denne onsdagen 
skjermes så langt det er mulig. 
 
Interne møter 
Deltagelse på styremøter?, husk å legge ut møtedatoer, protokoller og møtereferater 
 

Bemerkninger: 
Koordinering av treningstider:  
Håndball har laget en treningsoversikt av tider i hall etter tildeling fra kommunen. Langrenn er prisgitt 
tider tildelt fra Fossum, og dette vanskeliggjør arbeidet med å finne treningstider til alle årganger uten 
at noen treningstider kolliderer. Langrenn melder om sårbar G2006 årgang hvor det også er 
håndballspillere. Håndball informerte litt om hvor problematisk det kan være å få gitt alle årgangene 
tid i hall. Av den grunn har de åpnet opp for flere treninger for å gjøre det mer fleksibelt for 
håndballspillerne, dvs det er nå mulig å «velge» mellom flere treninger (hall og/eller styrke) spillerne 
ønsker/har anledning til å delta på hver uke. 
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Langrenn har engasjert ungdomstrenere med kontrakt om treningstider mandag og onsdag, og 
oppfordres heretter å kun skrive kontrakter som sier «treningen foregår primært mandag og onsdag» - 
dette for å kunne være mer fleksible mtp treninger. 
 
Øhiliaden:  
Da både fotball og håndball har egne idrettsdager ila året, hopp hadde kick-off i dag, Langrenn har 
kick-off den 11.10 ser de øvrige idrettene ingen grunn til å fortsette med Øhiliaden. Idrettsskolen vil 
også introdusere de ulike idrettene. Når det gjelder Idrettsskolen ønskes det tilbakemelding på tilsendt 
oversikt over når det er ønskelig at idrettene bidrar på idrettsskolen – viktig å vite at idrettene kan 
bidra med trenere på alle skolene (hopp og bandy har gitt tilbakemelding at de kan delta), hva med 
dere andre? 
 
Brukt?-Sportsmarked:  
Ingunn vil være ansvarlig for markedet ifm Julemarked som avholdes 25. og 26. november, og mer 
informasjon kommer. 
 
Kort info om de ulike idrettene: 
I forrige IU-møte kom det frem et ønske fra idrettene om en kort, samlet informasjon fra idrettene som 
skal ligge på hjemmesiden. Denne har vært på høring hos idrettene og legges nå ut som en banner 
øverst på hjemmesiden. 
 
Interne møter:  
Møtedatoer og protokoller fra styremøtene skal iht klubbens retningslinjer legges ut på idrettenes 
sider. Torunn ønsker å bli varslet om møtene og å delta på et av møtene i året – bl a for å gjennomgå 
årets evaluering og få litt innblikk i hva som rører seg i de ulike idrettene. 
 
Idrettene må oppdatere siden sin med oversikten over hvem som sitter i styrene, vi trenger både mail 
adr og tlf nr på alle styrerepresentantene. 
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Idrettsutvalget 
 

 

 

Møtedato 08.06.2017 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Trenere 

Orientering/Beslutning:  
 
 
ØHIL`s eget trenerkurs  
Dere vil få tilsendt et utkast på innholdet i kurset i forkant av IU-møtet, og det er ønskelig at dere 
ser på dette så innholdet kan diskuteres og justeres på møtet.  
 
Trenerkompetanse (sak 28) 
Skjema for Barne- og Ungdomsidretten sendt ut tidligere, var også meldt inn som sak på forrige 
møte, men ble ikke diskutert da idrettene ikke hadde fått diskutert skjemaene i egne idretter. 
Fortsatt ikke fått skjemaene i retur fra alle idrettene. 
 

Heng fra forrige møte 08.06.17 sak 28 og 22: 
1. Hvordan kan organiseringer/koordineringer av trenerne i de ulike idrettene gjøres best 

mulig? 
 
Trenersamling! 
På forrige IU-møte ble det besluttet at det skal gjennomføres minst en trenersamling i alle idrettene 
i regi av sportslig utvalg/sportslig leder. Organisering og gjennomføring av møtene meldes til 
Idrettskoordinator. 
 

Bemerkninger: 
ØHILs egen trenersamling:  
Forslag til innhold til denne 2 timers samlingen var sendt ut dagen før møtet, og ikke alle hadde fått 
sett gjennom. Primærmålgruppen var i utgangspunktet de av Øhils trenere som ikke har noe 
trenerkurs eller lignende, men det var ønskelig fra idrettene at dette ble «obligatorisk» for samtlige av 
Øhils trenere, erfarne og ferske. Bred enighet om å kjøre en pre-test samling hvor idrettene inviteres 
til å delta med 2-3 representanter for å finjustere innholdet. Torunn finner dato og sender ut mer 
informasjon. På alle fremtidige trenerkontrakter vil det stå at samlingen skal gjennomføres av alle 
trenere. 
 
Trenerkompetanse:  
Ovennevnte klubbsamling og idrettenes egne trenerkurs (som gir formell kompetanse på ulike nivåer) 
bør kartlegges. Idrettene har selv oversikt over hvem som er trenere med kompetanse, og denne bes 
sendt til Torunn.  Dette vil inngå i prosessen med lik lønn for trenerne, og oversikten vil også bli 
kontrollert opp mot gyldig politiattest 
Kartleggingsskjema ifm hvilke krav vi kan stille til trenerne for barneidrett/ungdomsidrett er mottatt fra 
fotball, langrenn og bandy - og en matrise er under utarbeidelse. 
 
Idrettenes egen trenersamling: 
Minner om idrettenes egne trenersamlinger som er vedtatt tidligere i IU hvor sportslig utvalg/sportslig 
leder er ansvarlig for å arrangere. Husk å melde ifra til Torunn når og hvor samlingene skal foregå. 
Hensikten med egne samlinger for idrettene er å gi trenerne påfyll til egen trenerjobb, eller tips og 
ideer for å gjøre treningene bedre. 
 
 
 



  

 7 

Idrettsutvalget 
 

 

 

Møtedato 31. 08. 2017 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 

- Agenda for neste møte: 
  

Hovedtema: 
Hva mener vi med Allsidighet og bredde? Det er ønskelig at dere diskuterer temaet i de interne 
styrene i forkant av dette møtet for å skape en god diskusjon.  
 
Ta gjerne utgangspunkt i ØHILs vedtekter hvor det står at «klubben tilby sine medlemmer 
allsidighet og bredde» - hva legger vi i det, og tilbyr ØHIL allsidighet og bredde? 
 

- Dato for neste møte? Forslag 23. november 
-  

 

Bemerkninger: 
Agenda for neste møte er Allsidighet og bredde.  
Veldig fint hvis dere får diskutert dette i egne styrer før neste møte, og får dere utarbeidet noe skriftlig 
sender dere det til Torunn som sender ut til alle før neste møte den 23. november.  

 
Eventuelt: 
 
Åpningstider i klubbsjappa: 
Vanskelig å finne åpningstider på klubbsjappa – dette må komme tydeligere frem på hjemmesiden. 
Sverre følger opp dette. 
 
Aktive i flere idretter: 
Kartlegge øvrige aktiviteter for fotballspillerne. Kan vi «tilby» en samlet pris for 
deltakeravgift/treningsavgift hvis medlemmene er aktive i to idretter (f eks en sommeridrett og en 
vinteridrett)? Hva kan eventuelt prisene bli? Torunn tar dette med administrasjonen for å se om dette 
kan la seg gjennomføre. 
 
Ønske fra idrettene om mer samkjøring for å synliggjøre at vi er en klubb. Forslag om å lage et 
innslag på hjemmesiden om felles løpetrening sammen med langrenn født 05 og tidligere – hver 
søndag fra kl 1030 - hvor de andre idrettene inviteres til å være med på løpeturen. 
 
Inntil videre får bandy låne Baseballs tildelte tid i gymsalen på Østerås torsdagene, og 
baseballspillerne inviteres til å trene innebandy sammen med bandyfolket.  
  
 
 
 
 
 
 

 


