
 
 

 

 
 

Idrettsutvalget 14. februar 2013 
 

Tilstede: Hopp: Rolf, Tom. Langrenn: Lee. Alpint: Jan-Erik. Fotball: Gro, Christian. Håndball: Harald. Bandy: 

Kristoffer.  

Hovedstyret: Lars og Vibeke. 

 Referat: 

Ingen innvendinger til referatet. Lars oppsummerte hovedkonklusjonen fra referatet. 

 

 Aktivitetskartlegging 2013 

Gjennomføres, inkluderer også treningsaktivitet og kamper. 

Kartlegging foregår i perioden mars – april (fotball og Baseball venter til slutten av april) 

 

 Samkjøring mellom idrettene 

o Hopp 

 Mest samarbeid med Idrettsskolen 

 Gir uttrykk for mindre spissing 

 Hopp har ikke egne bakker, derfor er treninger låst 

 

o Langrenn 

 Redegjorde for utfordringen med spissing/bredde INTERNT i idretten 

 

o Alpint 

 Ny gren og godt i gang 

 Trener i Lommedalen 

 Mange går på langrenn og andre idretten 

 Mange er fornøyd med trening på fredager 

 Fokus på bredde og moro 

 Mener at vintertrening for fotball for 2005 årgangen er eksempel på en utvikling 

som alpint ikke ønsker 

 

o Fotball 

 Åpner for at fotball er innsalg 

 Mener at det må åpnes for at barn som ønsker kun å drive fotball må også kunne 

trene om vinteren 

 Henviser til Sverre når det gjelder koordinering av treningstider, og uttrykker 

kompleksitet i arbeidet 

  

o Håndball 

 Rekordstore 

 Utfordringer mhp hallkapasitet i forhold til treningstider 

 Utfordringer mhp ekstrasatsinger i fotball 



 

 

 Utfordringen md samarbeidet med langrenn mhp treningstider 

  

o Bandy 

 Ingen spesielle utfordringer 

 Låste treninger mhp istid på rud 

 Bandyskolen har treninger på torsdager 

  

o Baseball 

 Har ingen årgangslag 

 Begrenset med valgfrighet mhp treningstider pga baneforhold 

 Blandet erfaring med fremstøt hos de ulike idrettene 

 Savner mer strukturert samhandling mellom idrettene 

 

o Oppsummering/Drøftelser 

 Dette er riktig forum for å prøve å løse disse utfordringene 

 En av hovedutfordringene er konkurransen mellom fotball-vintertreningen og 

vinteridrettene 

 2005 eksemplet trukket frem igjen 

 Hvorfor slutter barna 

 Behov for fortsatt kartlegging 

 Vibeke redegjør for at dette har vært tema i HS 

 NIF sine undersøkelser er antagelig gjeldene for oss 

 Hva med egne undersøkelser? 

 Suksesskriterier fra Lars 

o Ikke for tidlige spissing 

o Grenseløse lag 

o Foreldregruppe 

o Samkjøring i årgangen, tenke årgang 

 Konklusjon: Det skal lages et spørreskjema som sendes til alle som slutter 

 Hvor tydelig er man egentlig på spissing versus bredde 

 Det er forskjell på ekskludering og spissing 

 

o Årgangshjulet/kalender 

 Sverre legger ut årgangskalender på nettsiden. 

 Bruk Sverre for å vurdere arrangementer 

 ØHIL forum 

 Web-sidene, ide om egen struktur og legge inn årgangskalender 

 

o Breddeidrettsmerke 

 Ide presentert 

 Merke knyttes til ØHIL-dagen 

 En løype for barn u12 

 En løype for over 12 

 Idrettene lager to opplegg om løype: 



 

 

 Ett for bredde 

 Ett for konkurranse 

 

 Dele dagen i to, u12 og over 12 

 

 Første helg etter skolestart 

 

 Foreldreorientering 

 

 Hver gruppe må finne en som skal sitte i komiteen. 

 

 Skepsis til generell intro 

 

 

o Ungdomstrenere 

 Alle gruppene skal sende personlig data til klubbes som har ansvaret for avtaler 

med alle ungdomstrenere 

 

o Tilbud for voksene 

 Vi tar sikte på å kommunisere ut tilbud om treningsgrupper. 

 Damegrupper og herregrupper 

 

o Facebook 

Idrettsutvalget er positiv til at klubben lager egen Facebook profil og maler som kan brukes 

av idretter og lag. MEN dette kan ikke være en føring fra klubben, alle idretter og lag må 

fritt få lov til å kommunisere slik man måtte ønske. All viktig informasjon som beskrevet 

skal legges på www.ohil.no  

 

 

o ØHIL FORUM (Kun for barn til og med barneskole) 

 Presentasjon av klubben 

 Presentasjon av idrettene 

 Kommunikasjon fra klubben (web, mail Facebook) 

 Breddeidrettsmerke 

 Hvordan beholder vi barna i klubben 

DATO MÅ FSATSETTES, KOORDINERE MED FOTBALL!! 

o  Eventuelt 

Idrettene er positive til Supporter fest for tillitsvalgte 

 

 

 

http://www.ohil.no/

