
 
 

 

 

Idrettsutvalget 15.10.2012 
 
 

1. Årshjul for sentrale aktiviteter i hver enkelt idrett 
Alle sender inn informasjon om viktige arrangementer, cuper etc. 
ØHIL dagen, dette må nedsettes en gruppe som kan jobbe med det. Dette arbeidet må startes på vårparten.  
 
2. Samkjøring/status i forhold til treningstider/aktiviteter på tvers av idrettene, på hver årgang, spesielt for de 

yngste 3 årgangene. 
Forslag til treningsdager for «De to første årene»: 
 
Mandag: håndball 
Tirsdag: åpen 
Onsdag: langrenn/hopp/alpint 
Torsdag: bandy 
Fredag: alpint 
 
Tallgrunnlag for idrettene ble fremlagt, dette viser at klubben har mye å jobbe med for å beholde barn fra rundt 13 år 
– herfra til 16 år er det et meget stort frafall. 
 
Kommunisere at vi som klubb tilrettelegger for at barna skal slippe å velge idrett, men at man skal tilrettelagge for at 
barna skal drive flere idretter. Det ble enighet om at alle idrettene skal informere i sine kanaler/møter/fora at vi skal 
arbeide for at det tilrettelegges for at barna driver flere idretter. 
 
3. Ungdomstrenere (Videre diskusjon) 

a. Bør vi ha en felles politikk vedr lønnsutbetaling 
b. Felles mal for trenerkontrakter  
c. Treneropplæring 

 
Baseball, kr. 100,- pr. time 
Håndball, Kr. 150,- pr. time. Hvis du har utdannelse får du bedre. 
Hopp, 150/200,- pr. time 
Langrenn, 250,- pr. gang. Hvis du har utdannelse får du bedre. Bonus, dersom du er for 2’dre år bonus på kr. 1.000,- 
Mentorordning for ungdomstrenere. Alltid med foreldre på treninga. Må gå trenerlederkurs (T1 kurs). 
Bandy, 120,- pr. time. Noen har fått 150,- pr. time. Litt skolering og kurs. 
Fotball, kr.200,- pr. økt som er ofte på 90 min. Noen får litt mer betalt. 
Alpint, sliter med å rekrutere trenere. Koster sikkert 250 pr time. 
 
 
4. Bør vi/klarer vi i ØHIL å ha en moderasjon på aktivitetsavgifter for de som driver med flere idretter? Behandles 
neste møte 
 
5. Rekruttering av nye medlemmer fra Eikeli og Grav skole. Behandles neste møte 
 
6. Planlegging av ØHIL Forum, vinter/vår 2013 
 

 Hvorfor er det ikke mer voksenaktivitet 
 

 Hvorfor beholder vi ikke ungdommen 
 

 Jobbe videre med tema 
 
 


