
Bandystyremøte 
20.09.2020 Klubbhuset 

 

 
 

Saksnr Sak Ansvarlig 

1 Referat og innledning Eivind 

2 Bruksavtale ØHIL Idrettspark Eivind 

3 Driftsbudsjett ØHIL Idrettspark Eivind 

4 Salg av snøfreser Eivind 

5 Diverse sportslig Jon E 

6 Økonomi og regnskap Andreas 

7 Aktivitetsavgifter kommende sesong og 
COVID19 

Eivind 

   

 
Innkalt: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Martin, Erik, Hildegunn 
 
Inviterte: Torunn (adm), Nikolai (HS), Petter (AU)  
 
Tilstede: Eivind, Jon Erlend, Andreas, Hildegunn 
 
Kalender:  
Neste møte onsdag 7 oktober kl 20 

- Gjennomføring av sesong med koronatiltak, rekruttering og arrangementer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 1/2020 

Saksbehandler Eivind Thorne 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Referat og innledning 

Bakgrunn:  
Det er lenge siden forrige møte, faktisk var dette i forkant av forrige sesong. 071020. Det 
er uheldig at det ikke er mer kontinuitet i møtene og utviklingen av ØHIL Bandy. Leder har 
brukt mye tid på kunstisprosjektet og prioritert dette, i tillegg var forrige sesong svært 
hektisk med mye aktivitet. 
 
Medlemmene i styret oppfordres til å ta initiativ for utviklingen, behov for møter og at møter 
også kan gjennomføres uten leder. Leder er også villige til å fratre verver for å fokusere på 
anleggsprosjektet og seniorlagene, hvis det finnes noen som kan /ønsker å ta over. 
 
Fra referatet forrige gang gjenstår det i utgangspunktet ikke så mye. Det var mer 
informasjon og noen oppgaver til sesongen. 

 

Forslag til vedtak: 
 

Styrets bemerkninger: 
- Styret tar et eget møte om sesongstart og COVID retningslinjer 



Møtedato  

 

Saksnummer 2/2020 

Saksbehandler Eivind Thorne 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Bruksavtale ØHIL Idrettspark 

Bakgrunn:  
Det jobbes intensivt med anleggsprosjektet. Vi har satt frist til 15.okt på å gjøre ferdig 
spillemiddelsøknad og byggesak. Dette setter mange føringer for anlegget. Selve anbudet 
skal være klart til 15.november. 
 
I forbindelse med dette må det gjøres en avtale og når banen er sommerbane og når den 
er vinterbane. Fotball og bandy representantene i prosjektgruppen har jobbet frem et 
forslag på dette. Det er mange hensyn og ta og man må gjøre kompromisser.  
 
Forslaget ligger vedlagt bakerst i saksdokumentene og styret bes komme med sin 
tilbakemelding på dette. 
 

Forslag til vedtak: 
Styret er enig bandy sitt justerte forslag, med ytterligere presiseringer fra styremøte. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
- Denne datoen kan være retningsgivende, dog med 25.okt som siste dato, fordi fotball 

og bandy kan bli enige om annen dato fra år til år f.eks hvis kampene for damelaget i 
fotball avsluttes tidligere enn 25. oktober, skal bandy gis tilgang til å legge is så snart 
siste hjemmekamp er avviklet.  

- Siste dato hvor kjøleaggregatene står på og det kan være sportslig aktivitet på banen 
er 10. mars. Da begynner overgang fra is til kunstgress. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 3/2020 

Saksbehandler Eivind Thorne 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Driftsbudsjett ØHIL Idrettspark 

Bakgrunn:  
Driftsbudsjettet er en vesentlig del av prosjektet og det er avgjørende for realisering av 
idrettenes styrer har behandlet budsjettet og vedtatt dette. Drift av banen må inntas fra 
2021 budsjettet til bandygruppen. 
 
I vedlegg 2 ligger driftsplan og budsjett. 
 
 

Forslag til vedtak:  
 

Styrets bemerkninger: 
- Legge inn kamptider i helger mm. Justere preppetider, pappabandy søndager. 
- Idretten må kunne bruke halve banen på dagtid for utleie andre eller egne aktiviteter. 

Hosle skole får tilgang til å bruke en banehalvdel. Det må lages banekalender hvor 
Hosle skole og andre booker inn tider. 

 

 
 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 4/2020 

Saksbehandler Eivind Thorne 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Salg av snøfreser 

Bakgrunn:  
Da vi kjøpte traktoren i 2018 fulgte det med en grønn snøfreser. Denne har vi aldri brukt 
fordi den er for liten for vårt bruk. Vi har forsøkt å selge denne og den har vært lagt ut på 
finn.no de to siste årene til 6500kr. Siden prosjektet når nærmer seg må vi sørge for å ha 
kontroll på tingene våre. Denne ble derfor lagt ut til 3500kr denne året, og solgt denne 
uken. 

Forslag til vedtak:  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 5/2020 

Saksbehandler Jon Erlend Dahlen 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Diverse sportslig 

Bakgrunn:  
 
Det kommer stadig innspill og ønsker for utvikling og behov i ØHIL bandy. Vi må ha en 
diskusjon på hva som skal prioriteres kommende sesong og hvem som skal være 
ansvarlig. Under følger listen fra forrige sesong: 
 
Normalplan: 

• ØHIL Bandy Cup (Erik K og Christian Abry??) 

• Skøytedisco (Jon E, OK) 

• Vinterferiebandy (Jon E og Kristoffer Gaustad, OK) 

• Bandyskole (Kjøres for 2013 og 2014 Jon E?? trenger hjelp) 

• Bandyakademi (Ikke fått noen henvendelse på dette enda) 

• Idrettskolen (Eivind og Jon E, OK) 

• Søppeldugnad (ikke fått dette i 2020) 

• Vanningsdugnad (Jon E, husk rekruttering til driftsgruppe her) 

• Driftsgruppe Hoslebanen (det tynnes ut i driftsgruppen, så vi trenger mer 
rekruttering hit. Helst folk med maskinkunnskap. Lage en «most wanted» 

• Annen inntektsdugnad () 

• Seniorlaget (Eivind) 

• Treneroppfølging (kurs, lønn, opplegg, kontrakter) (Jon E) 
 
Nye ønsker punkter 

• Åpen kiosk helger (en årgang eller en foreldregruppe?) 

• Dommeransvarlig i klubben (har ikke dette) 

• Jentesatsing bruke fotballen til samarbeid (Jon E prøver å få til et opplegg med Mia) 

• Egen bandyskole eller trening for jenter 
 
 
Hvordan vi skal drive barmark med de yngste? 
Skolene krever at vi vasker etter bruk (i vår tid før neste gruppe overtar). Dette vil bli alt for 
krevende å administrere.  
Alle årganger må kjøre uteøkter. Vi bestiller ikke gymsaler. Faste vester, egne køller, 
egne baller. 
  
Trenerkontrakter 
Skal vi bruke sist års kontrakter bare bytte årstall? Kreves det noen endringer av timelister? 
Har undersøkt med andre klubber og våre trenere tjener særs god. Er nivået riktig? 
Kopi av fjoråret, vi viderefører samme lønns system. 
 
Bandyskolen 
Bannere har kommet til bandyskolen, men ikke satt opp. Vi trenger å «komme inn» på 
skolene og få spredt budskapet. Vi må få inn 50 spillere i 2013/2014. 
Vi trenger en som ønsker å være bandyskoleansvarlig. 
 



Idrettsutvalget 
Idrettsutvalget ønsker jeg noen andre tar over. Jeg kan gå gjennom hva vi har jobbet med i 
det siste slik at en overgang er mulig. 
Eivind tar med dette i info mail 
 
Sjappa 
Bandykøller forslag differensierte priser for medlem og ikke medlem.  
Bandystyret er enig dette, alle køller over 1000kr legges på 250kr for ikke medlemmer. 
 
Jon E kommer med forslag til innkjøp. 
 
Driftsgruppen 
Hva er status på bemanning på banemannskaper. Personlig har jeg fått beskjed fra fruen at 
jeg må være litt flinkere på hjemmebane så må bremse litt opp på hva jeg kan ta på meg.. 
Men skal nok få lagt isen! 
Eivind tar med dette i info mail  
 

Forslag til vedtak:  
 

Styrets bemerkninger: 
- Eivind lager en liten info mail til årgangsansvarlig. Husk å be om hjelp til 

bandyskolen, idrettsutvalget og driftsgruppen. Husk link og be folk dele. 

 
 
 
 
 

Møtedato  

 

Saksnummer 6/2020 

Saksbehandl
er 

Andreas Dehlie 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Økonomi og regnskap 

Bakgrunn:  

• Andreas tar en gjennomgang av regnskapet så langt for 2020 
 

Forslag til vedtak:  
- Regnskapet ser bra ut per Q2. God kontroll 
 

Styrets bemerkninger: 
- OBS nedgang i aktive 
- Ikke fått tildelt kommunal dugnad. 
- Ikke bestilt noen felles dugnad (salva) 
- For 2021 bør vi budsjettere for en normalsesong inkl kunstis. Ved tiltak pga 

koronasituasjonen må dette håndteres når det skjer. 
 
 

 
 
 



Møtedato  

 

Saksnummer 7/2020 

Saksbehandl
er 

Eivind 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn Aktivitetsavgifter kommende sesong og COVID19 

Bakgrunn:  
Vi går inn i en ny sesong med stor usikkerhet fordi COVID19 pandemien fortsatt preger 
store deler av verden og Norge. Det har vært ulike tiltak knyttet til idrettsaktivitet og det er 
fortsatt strenge regler og krav knyttet til aktiviteten. 
 
NBF har mye og alltid oppdatert informasjon på sine nettsider. 
 
Bandygruppen drar normalt sett på seg mye kostnader på denne tiden av året, det gjelder 
is tid i ishall, cup påmeldinger, serieavgifter osv. Dette må dekkes opp av kommende 
sesongs aktivitetsavgift. Denne er vedtatt på årsmøte. 

- Når skal vi sende ut aktivitetsavgift? Hvilke årganger skal vi fakturere? 
o Fakturerer uke 41 til alle bortsett fra senior, old boys og bandyskolen 

- Hva gjør vi hvis sesongen blir avbrutt? 
o Vi planlegger for en normal sesong med normal aktivitet. 

- Bør vi dele opp avgiften og fakturere to ganger? 
o I utgangspunktet ikke, men vi ønsker å sørge for at alle blir med bandy og 

tilrettelegge for delt betaling ved behov. 

Forslag til vedtak:  
 

Styrets bemerkninger: 
- Styret bør informere sine medlemmer om hva som er planen for kommende sesong 

i god tid før avgiften sendes ut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1 
Fotball sitt forslag 
 
- Vi lager en bane som tilfredsstiller eliteseriespill for bandy og toppseriefotball 

for kvinner, og følgelig vil dette være hjemmearenaen for begge idretter. 
- Det er ikke av stor sportslig betydning for damelaget i fotball om de siste 

kampene spilles på Ferd arena eller den nye ØHIL idrettspark. NFF krever 
imidlertid at alle hjemmekamper SKAL spilles på samme arena, og man må ha 
forhåndsgodkjennelse for dette. Det har ikke vært gitt dispensasjon for dette 
tidligere fra NFF, men gitt omstendighetene med omlegging til is kan det være 
mulig man får godkjennelse. 

- Fotballen søker derfor NFF om å spille hjemmekamper f.o.m [25.] oktober på 
Ferd arena som første prioritet, og dersom det ikke går skal man søke om at 
siste serierunde spilles på bortebane. 

- Denne datoen skal være retningsgivende, men fotball og bandy kan bli enige 
om annen dato fra år til år (med hovedstyret som siste instans dersom man 
ikke blir enige). Forhold som påvirker datoen er  

o Hvorvidt ØHILs damelag spiller i Toppserien eller 1. divisjon, og 
tilhørende terminlister. 

o Hvorvidt ØHIL Bandys A-lag spiller i Eliteserien og tilhørende 
terminliste. 

o Hvis sesongavslutning for fotball er tidligere enn 25. oktober, skal 
bandy gis tilgang til å legge is så snart sesongen er ferdig.  

- Siste dato for overgang fra kunstis til kunstgress er 10. mars. 
 
I 2021 kan bandy legge is når de ønsker, siden damelaget har Ferd arena som sin 
hjemmebane. 
 
 

Juster forslag bandy 
 
- Vi lager en bane som tilfredsstiller eliteseriespill for bandy og toppseriefotball 

for kvinner, og følgelig vil dette være hjemmearenaen for begge idretter. 
- Det er ikke av stor sportslig betydning for damelaget i fotball om de siste 

kampene spilles på Ferd arena eller den nye ØHIL idrettspark. NFF krever 
imidlertid at alle hjemmekamper SKAL spilles på samme arena, og man må ha 
forhåndsgodkjennelse for dette. Det har ikke vært gitt dispensasjon for dette 
tidligere fra NFF, men gitt omstendighetene med omlegging til is kan det være 
mulig man får godkjennelse. 

- Det meldes inn stoppdato for fotballensbruk av banen, denne er satt til 
25.oktober. Derfor vil fotballen søke NFF om å spille hjemmekamper f.o.m 25. 
oktober på Ferd arena. 

- Denne datoen kan være retningsgivende, dog med 25.okt som siste dato, fordi 
fotball og bandy kan bli enige om annen dato fra år til år f.eks hvis kampene 
for fotball avsluttes tidligere enn 25. oktober, skal bandy gis tilgang til å legge 
is så snart sesongen er ferdig.  

- Siste dato for overgang fra kunstis til kunstgress er 10. mars. 
 
I 2021 kan bandy legge is når de ønsker, siden damelaget har Ferd arena som sin 
hjemmebane. 



 
Ny formulering av siste to punktene: 
 
- Denne datoen kan være retningsgivende, dog med 25.okt som siste dato, fordi 

fotball og bandy kan bli enige om annen dato fra år til år f.eks hvis kampene 
for damelaget i fotball avsluttes tidligere enn 25. oktober, skal bandy gis 
tilgang til å legge is så snart siste hjemmekamp er avviklet.  

- Siste dato hvor kjøleaggregatene står på og det kan være sportslig aktivitet på 
banen er 10. mars. Da begynner overgang fra is til kunstgress. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bakgrunn for forslaget: 
 
Historikk rundt siste serierunder for kvinner i fotball: 
 
Siste runde 1. divisjon kvinner 
2019:    3. november (nest siste 27. oktober) 
2018:    3. november (nest siste 27. oktober) 
2017:     4. november (nest siste 29. oktober) 
 
 
Siste runde toppserie kvinner 
2019:    16. november (nest siste 2. november) 
2018:    4. november (nest siste 27. oktober) 
2017:     4. november (nest siste 28. oktober) 
 
2019 datoer for de to første kampene i bandyserier 
Eliteserien 09.11 og 13.11 
Rekruttserien 12.11 og 19.11 
1.div 12.11 og 19.11 
2.div 13.11 og 20.11 
Old Boys 21.11 og 28.11 
Junior 07.11 og 14.11 
Gutt 15.11 og 22.11 
Smågutt 16.11 og 23.11 
 
Bandygruppen må beregne ca 2 uker på å få opp isen og gjøre den klar til bruk. 
 
NFF forteller at alle kampene SKAL være på samme bane, og det har aldri blitt gitt 
dispensasjon for noe annet.  Årsaken til dette er at de ikke vil gi klubbene mulighet til 
å sjonglere bane ut fra sportslige hensyn (i.e. de ønsker å at klubben tilpasse 
hjemmebanen etter hvilket lag de møter).   
 
Fra ØHILs side handler dette om at banen skal islegges, og at klubben vil kunne 
komme med en dato for «switch» av bane før sesongstart. Dette vil fjerne muligheten 
og mistanken om at det er sportslige hensyn som ligger bak og øke sannsynligheten 
for å få en disp søknad godkjent, men ingen garanti for at det godkjennes. 
 
Grunnen til at bandy ønsker å starte vanning så tidlig som mulig handler ikke om 
terminlisten til Eliteserien for bandy. Det handler som sesongstart for all aktivitet i 
bandy. Frem til isen på stor bane er klar trener alle bandyspillere på hockey bane. 
Det blir som at alle 11’er lag i ØHIL fotball inkludert toppsatsningen skulle trent på 
7’er eller 9’er i hele sesongoppkjøringen også gått rett i første kamp. Det er det ingen 
som gjør. Det er derfor avgjørende for alle 11’er lag og få helst 1-2 økter på stor bane 
før sesongstart. 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 

Driftsbudsjett og driftsplan Hoslebanen 

Vi legger til grunn at klubben skal stå for driften av anlegget, ettersom dette synes å 
være modellen som blir brukt i Bærum. Det er derfor svært viktig for hele klubben at 
vi har et realistisk forhold til hvordan dette skal finansieres.  
Driftsplan bandy/kunstis 
Drift av kunstisbaner kan i praksis deles i to – (1) drift/vedlikehold av det 
kuldetekniske anlegget og (2) drift/vedlikehold av banen/isflaten. Det er ulik 
kompetanse som kreves for disse to anleggene.  

1. Kompetansen for drift/vedlikehold av det kuldetekniske anlegget må gjøres i 
samarbeid med en ekstern partner, f.eks Johson Controls som har avtale med 
Snarøya/Bærum Kommune. 

2. Drift og vedlikeholde av banen og isflaten, kan delvis gjøres på dugnad og 
delvis av driftspersonell vi ansetter eller leier inn. Arbeidstimene for 
banemannskapet er skissert med de blåfeltene i ukesplanen i på side 3. 

Som underlag for beregning av driftskostnader har forsøkt å se på tall fra andre 
sammenlignbare baner. Det er stor variasjon blant banen i Bærum, både på type 
bane, underlag, kjølekompressorer og alder. Vi har hentet informasjon fra nettsiden 
www.kunstisbane.no, Solberg SSK, COWI sin rapport for Leangen og vi har brukt tall 
hentet fra Svenske Bandyforbundet. Antallet kunstisbaner er betydelig større i 
Sverige og det svenske forbundet har mye informasjon om kompetanse rundt dette. 
Vi viser også hva vi har av kostnader i dag og hvilke som er nye som følge av et 
kunstisanlegg. 

Driftsutgifter bandy/kunstis 

Driftsutgiftene består av strømutgifter til drift av kuldeanlegg og lysanlegg, av 
service/vedlikeholdsutgifter på kuldeanlegget, av driftsutgifter og lønnskostnader.  

Strømutgifter 
Kompressorforbruk:  430 000 kWh/år 
Sirkulasjonspumper: 70 000 kWh/år 
Lysanlegg:   50 000 kWh/år 
Sum el.forbruk:  550 000 kWh/år 
Med en gjennomsnittlig elpris på 80 øre/kWh blir el-utgiftene 440 000 kr/år. 

Driftsutgifter maskiner og utstyr 
Utgiftene til maskiner og diverse vedlikehold antas grovt være ca. 100 000 kr/år. 
Dette er diesel, propan, sliping av kniv og servicer/reparasjoner. 

Service/vedlikeholdskostnader for kuldeanlegget 
Kuldeanlegget koster i anskaffelse ca. kr 5 000 000,-. Forutsatt en utgift til 
drift/service/vedlikehold på gjennomsnittlig 2% av investering per år, blir årlige 
service/vedlikeholdskostnader 100 000 kr/år. Vi har valgt å doble dette for å være på 
den sikre siden. 
 
 
 
 

http://www.kunstisbane.no/


1.1.1 Samlede driftsutgifter 
 

Driftskostnader kunstis    
Driftskostnader kunstis KW/År Sum Kommentar 

Strømutgifter drift av 

kunstisanlegg 500000 
400 000 

Basert på sammenlignbare 

anlegg - pris Kr 0.80 pr KW/h 

Strømutgifter til flomlys 50000 
40 000 

Basert på 2017 utgifter - pris kr 

0.80 pr KW/h 

Driftsutgifter ismaskin  100 000 Diesel, propan, knivslip, service 

Vedlikeholdsutgifter 

kunstis  
200 000 

2% av verdien på kompressor 

anlegg 

Lønn bane/driftspersonell  250 000  
Merking av bane  30 000 Maling av bane fra isbaneteknikk 

Vedlikeholdsavtale 

kjølekompressor  
100 000 

Estimert kostnad 

Annet   100 000 Buffer/uforutsette utgifter 

Sum   1 220 000   

 

1.1.2 Inntekter som skal dekke økte driftsutgifter 
 

Inntekter  Sum Kommentar 

Reduksjon Isleie BIP 150 000 ØHIL leier istid på Bærum Idrettspark Rud i dag 

Økte inntekter CUP 35 000 Kunstis anlegg åpner for arrangement av cup'er 

Økte inntekter Kiosk 

slag 
35 000 

Med "permanent" is forventer ved økt kiosksalg 

Driftstøtte kommune 

1 000 

000 

Vi antar driftstøtte på linje med andre bandyklubber 

i Bærum 

Sum 

1 220 

000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standard ukesplan Hoslebanen. 
- Skissen under illustrerer en standard uke, og et tenkt som grunnplanen i 

oppsettet vårt. 
- Det vil forekomme endringer når kamp og treningsprogrammet er klart. 
- Det vil være endringer i jule/nyttårferien 
- Det vil være endringer i vinterferien 
- Vær forhold vil også før til at kreves mer tid fra banemannskaper. 

 
 
 
Nytt forslag: 
 

 


