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Møte i anleggsutvalget 
Torsdag 02.06.16 kl. 19.30 – 22.00 hos Cobuilder 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Sportslige planer Lars/Sverre 

2 Innspill fra idrettene vedrørende sportslige planer Alle idretter 

3 Videre arbeid i idrettsutvalget Lars/Sverre 
 

 
 
Tilstede: 
 
Lars Fredenlund (avtroppende leder av IU) 
Skule Ingeberg (leder av hovedstyret) 
Rune Feltman (hovedstyret) 
Tom Brinck-Mortensen (fotball) 
Harald Joa (håndball) 
Michael Østgaard (bandy) 
Eilert Lund (langrenn) 
Christian Grorud (langrenn) 
Jan-Eirik Vestnes (alpin) 
Philip Tolloczko (softball/baseball) 
Chrisian Inngjerdingen (hopp/kombinert) 
Sverre Nordby (daglig leder ØHIL) 
 
Møtekalender 2016 

 
Ingen oppsatte møter 
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Møtedato 02.06.2016 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Lars/Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Intro til møtet 

Bakgrunn:  

 
Det er bredt forankret i ØHILs organer og planer at alle idrettene i ØHIL skal ha en sportslig plan.  
 
Det et sendt ut en mal som skal følges for alle idrettene, med 3 deler: 
 

- En generell del, som er fast for alle. Denne skal ligge først i alle idrettenes sportslige planer 
- Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg 
- Sportslig organisering 

 
Bakgrunnen for den generelle delen er at klubben har en fastlåst, ikke-redigerbar del som gjelder klubbens 
retningslinjer. 
 

Vedtak:  
 
Alle idrettenes sportslige planer skal leveres innen 19. juni.  
 

Bemerkninger:  
 

Ingen innvendinger fra idrettene til fristen, og alle støtter behovet for slike planer. 
 
Innspill fra ØHIL langrenn om at det i organisasjonsdelen ikke er nødvendig med navn på de ulike 
styrerollene, kun at funksjonen skal beskrives. Dette for å gjøre framtidige revisjoner enklere. Dette fordrer 
at idrettenes styre- / rollebeskrivelser på www.ohil.no er oppdatert til enhver tid.   
 

 
  

http://www.ohil.no/
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Møtedato 02.06.2016 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Innspill fra idrettene vedrørende sportslige planer 

Orientering: 

 
Baseball:  

 

 Barneidrett som er lek og gøy. 

 Ungdomsnivå 13-19 år, relativt lavt nivå 

 Senior, har ambisjoner om å ligge i toppen i eliten 

ØHIL kunne hatt en bedre kultur for å tenke på tvers. Avslutning av all idretten, hvordan får vi etablert barn i de 
ulike idrettene. Rekrutering blant klubbens medlemmer kan bli bedre. 
Anlegg er en nøkkel. 
 
Langrenn: 
 
Elementet av lek skal sees på, og balansen læring bør sees på. Høsttrening kan man se om man kan tenke mer 
allsidig, der man kan åpne for flere fra idretten. 
 
Det er et forbedringspotensialet for å koordinere mellom idrettene. Ønsker å samarbeide med flere idretter, der 
man går mer ut for alle. 
 
Fotball: 
 

Sprengt banekapasitet er den største utfordringen. 
 
Håndball: 
 

Vokser som idrett, trenger å få på plass ressurser. Bygge engasjement for årgangene fra tidlig start. 
 
Hopp/Kombinert: 
 

Er en liten gruppe, men har et stort fokus på rekrutering. Utbredt samarbeide med andre klubber og 
treningsgrupper som Kollenhopp. Skal arbeide med å få rekrutering med den nye bakken som er på plass. 
 
Alpin: 
 
Har fokus på bredde og er klare på at det er et tilbud for å lære å stå på ski. Har en uttalt strategi om at de beste 
får tilbud i andre klubber. Må ha betalte trenere, noe som er viktig for å få sportslig suksess. Er ikke en skiskole, 
så de som starter må kunne stå på ski. Åpen for barmarkstrening sammen med idrettene. Vintersport-
/skibyttedagen er ønskelig å fortsette med. 
 
Bandy: 
 

Fokus på å få vekst i idretten, der man også ønsker å få med jenter. Ønsker å utvikle enkeltspillere som kan gå 
til kretslag og ungdomslandslag. Det er et fokus på kvalitet på trenere og treninger. Et fokus på å bygge opp 
organisasjon av idretten, igjennom flest mulig frivillige foreldre. Skape et eierskap i årgangene, slik at man får 
brede årganger. En hovedutfordring ligger rundt det å få utdannet er tak i gode trenere. 
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Møtedato 02.06.2016 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Lars/Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Videre arbeid i idrettsutvalget 

Orientering:  
 
Sverre ønsker at det i det neste møtet i IU tas opp til diskusjon et tema som både ble diskutert på 
Klubbmøtet og som har vært grunnlag for mange diskusjoner i, og mellom idrettene i ØHIL: 

 
- Hva legger hver enkelt idrett i begrepet «allsidighet» 
- Hva legger hver enkelt idrett i begrepet «bredde» 
 

Andre saker det må arbeides videre med er: 
 

- Status på de sportslige planene 
- Gjennomgang av årshjulet 

 
 

Bemerkninger:  
 
 

 


