
Bandy styremøte 15.09.2015 
 
Innkalt(årgang): Michael Østgaard (1999), Jon Erland Dahlen(2003), Lasse Hermansen (2005), 
Eivind Thorne (Leder/Senior), Vincent Thue, Erik Legernes, Petter Breistøl 
Fraværende:  
 
Agenda: 
Sportslig utvalg 
Bandy, håndball, langrenn og fotball skal ha et sportslig utvalg. Sportslig utvalg skal arbeide 
ut fra de retningslinjer ØHIL og idretten legger. 
 
Sportslig plan 
Alle idretter skal utarbeide en sportslig plan, selve planen kan man utarbeide etter eget 
ønske. Men, et vedlegg til planen skal være lik for alle idretter. Man tar da utgangspunkt i 
MALEN som fotball har laget, slik at man kjenner seg igjen på tvers av idretter. 
 
Bandy: Ta opp opprettelsen av et sportslig utvalg på deres neste trener/ledermøte. Jeg 
tenker at et sportslig utvalg bør bestå av en leder, en ansvarlig for barneidretten, og en for 
ungdom/senior. Sammen vil sportslig utvalg da ha ansvaret for en sportslig plan for idretten 
(som også er et vedtak om at idrettene skal ha). Send meg navn, evt rolle i utvalget og e-
post-adresser 
Kommentar: utsatt til våren 2016 

Bandyskolen v/Jon E: 

- Har booket tid på Grav skole torsdager 17 til 18. 
- Invitasjon er klar og blir sendt ut til Grav, Hosle, Eikeli, Eiksmarka 

Garasjen v/Lasse: 
Var også innom garasjen vår her om dagen. Vi må få et sted å sette utstyret vårt. Det ligger 
et støvlag på alt av utstyret. Ser de har brukt garasjen til å kutte materialer til den nye bua + 
mye støv fra banen (liker ikke fint vær). Vi må også få reparert garasjedøra + systemet for 
oppheisning av dørene.  
Eivind sender mailer med info - OK 
 
Innbytterbokser v/Lasse:  
Feste boksene i bakken og plasser dem 
 
Isbil v/Eivind: 
høyde/bredde/lengde 
krav til sjåfør/kurs på H.Kleven 
ismaskingruppe 
forsikring 
est. Driftkost? 
Drivstoff? 
Reperasjon av 3/5 feil 
 



Hoslebanen v/Petter Breistøl: 
Hva gjør vi videre, Petter Breistøl lager en skisse/sondere terreng for oppstart til et nytt 
prosjekt. Erik Legernes støtter. 
 
Trenere v/Eivind: 

- Trenerkurs på Hoslebanen, foreldre og ungdomstrener 
- Eivind sjekker med Lars E og Carl V om de ønsker å fortsette med bandyskolen 

 
Dommerkurs v/Michael: 

- Kommer 21/sept 
- Klubbdommerkurs 

 
Inntekter v/Vincent: 

- Salva 
- Vintersportsmarked 
- Gjensidige stiftelsen 

 
Vanning av Hoslebanen v/Michael: 

- Utstyr til vanning, nye slanger/grenrør/tut 
- Ny vant og vanttraller, Eivind sjekker - OK 
- Brøyteavtale for Hoslebanen  
- Oppfølging av Haslumbanen – hva skjer der. 

 
Vinteraktiviteter 

 
SFO bandy v/Erik: 
Kommer tilbake med kuldegrader 
 
Åpningsfest v/Jon E: 
 
A-lagskamp på Hoslebanen 
 
ØHIL Bandy cup: 


