
 

 

Møte / Møtedato:  AU møte 5 i 2016 / 03.11.16 Ledet av: Anders Bergland 

Tid: 20:00-22:00 Referat av: Anders Bergland 

Sted: Klubbhuset ØHIL Utgitt dato: 12.10.16 

Deltagere: Anders Bergland (Leder AU og 
HS medlem) 

Sverre Nordby (Leder ØHIL) 

Morten Daviknes (Softball) 

Eivind Thorne (Bandy) 

Kay Prytz (Fotball) 

Terje Randen/Aksel Wiberg 
(Håndball) 

 

Distribusjon:  

 

 

 

sver 

Sak 
No. 

Beskrivelse Aksjon  

 AU avholdt 3. November 2016 sitt femte møte. Møtet er en i rekken av møter 
som skal kartlegge idrettenes nåværende og fremtidige anleggsønsker slik at vi 
kan få behandlet alle prosjekter som idrettene måtte ønske slik at vi kan 
komme med en endelig innstilling til kommunens anleggsplan for perioden 
2019-2022. Det primære formålet med møtet denne gangen var å gi HS en 
innstilling vedrørende Bandys ønske om å forberede en søknad til kommunen 
angående et felles kunstis/kunstgress  prosjekt. 

 

Neste møte er berammet til 2. februar 2017 kl. 20:00  

 

AU leder 

 Orientering anleggsstatus (Sverre) 

 

Innbytterbokser ferdigstilles i november, med god hjelp fra Byggfag-linja på 
Nesbru vgs. Sverre foreslo at bodene i disse byggene tas i bruk for langrenn og 
softball/baseball, og at det eksisterende idrettslageret da blir tilgjengelig for 
øvrige idretter. 

 
Følgende prosjekter ligger i inneværende anleggsplan (-2018): 
 

Utvidelse av garasjen: Sverre har dialog med Nesbru byggfag, stor 
sannsynlighet for bygging våren 2017. 

Hosle kunstgress: Dekket skal skiftes og ligger i planen 2018 (Fotballstyret 
vurderer om dette skal skyves på). 

Jarmyra kunstgress: Dekket skal skiftes og ligger i planen 2018 (Fotballstyret 
vurderer om dette skal skyves på). 

Garderobebygg ved kunstgressbanene: Fotballstyret vurderer et foreløpig 
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kostnadsoverslag (4 MNOK) og vurderer et noe enklere prosjekt. Det optimale i 
forhold til støtteordninger er å ha et prosjekt på 3 MNOK.  

 

Anleggsplanen skal rulleres for siste gang i mars, og før dette må fotball ta 
stilling til gjennomføringen av disse 3 prosjektene.  

 

 Bandy (Eivind Thorne) 

 

Bandy ved Eivind Thorne redegjorde for utredningsrapporten og veien frem 
videre.  

 

Alle idretter, ved deres representanter, er enige i at utnyttelsen av Hoslebanen i 
dag ikke er optimal, og ga sin støtte til at Øvrevoll Hosle IL skal legge inn en 
søknad om et kombinert anlegg for kunstgress/kunstis til neste anleggsperiode, 
gitt at de økonomiske rammene for finansiering og drift er håndterbare for 
klubben. En rekke «milstones» må avklares før en eventuell søknad kan 
sendes. Det er viktig at det snarlig dannes en prosjektgruppe med ansvar for 
framdriften, og det er naturlig at ressurspersoner søkes i ØHIL bandy og ØHIL 
fotball.  

  

Disse «milestones» innbefatter: 

  

 Avklaringer bandy må gjøre med fotball:  
o Prosjektgruppe, hvem kan delta, hva trengs av ressurser 
o Jobbe sammen for å finne et forslag til fordeling av 

finansiering/kostnader for å kunne realisere prosjektet  

 Dialog med BIR: Snarest og sammen med daglig leder/AU få svar på 

hvordan vi best mulig kan lage en søknad som blir behandlet positivt i 
BIR 

 Bank finansiering: Snarest gå i dialog med banken om få kartlagt 

muligheten for lånetilsagn fra bank – kortsiktig og langsiktig lån (evt 
kartlegge andre muligheter). 

 Egenkapital og andre finansieringskilder: Konkretisere egenkapital-

finansieringen ved innsamling av økonomiske midler gjennom 
gaver/eierbevis, sponsorer og muligheter for ekstra tippemidler. 

  

Fotball var klar på at de ikke støttet den foreslåtte finansieringsmodellen hvor et 
kombinert anlegg skulle finansieres av Bandy og Fotball med hhv, 1/3 og 2/3. 
Fotball mener at finansieringen bør fordeles på alle idrettene etter en 
fordelingsnøkkel som pt. ikke er definert. (Forpliktelsen er til syvende og sist 
klubbens). 

 

Petter/Ba
ndy AU 
medlem 
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Dette arbeidet må være ferdigstilt i god tid før sommeren, senest rundt 1. mai 
2017. Hovedhensikten med den stramme tidslinjen vil være at ØHIL som klubb 
ikke fratar seg selv muligheten for å fremme forslag om andre anleggsbehov til 
kommende langtidsplan, gitt at forslag om et kombinasjonsanlegg 
(kunstis/kunstgress) på Hosle grus ikke lår seg gjennomføre. 

 

Anleggsutvalgets leder anbefaler at HS setter tidsfrister for «milestonene» for å 
sikre god framdrift i prosjektet.  

 

 

 


