Øvrevoll Hosle IL
IDRETTSUTVALGET
Møte i Idrettsutvalget
Torsdag 30.03.2017 kl 1930-2200 på Klubbhuset

Saksnummer
19
20

Sak
Presentasjon av de fremmøtte
Informasjon fra daglig leder
-

Ansvarlig
Torunn
Sverre

21

Informasjon fra idrettskoordinator
- Årshjul
- Innspill
på
koordinering
mellom
idrettene
- Politiattest
- Status årgangsark
- Status dreiebøker for arrangementer
Trenerkompetanse
- Barneidrett
- Ungdomsidrett
Eventuelt
- Agenda for neste møte. Hva mener vi
med allsidighet og bredde?
- Dato for neste møte

Torunn

22

23

Tilstede:
Michael (bandy
Tom
(fotball)
Håkon (hopp/kombinert)
Stein (håndball)
Rune (langrenn)
Sverre (daglig leder)
Torunn (idrettskoordinator)
Møtekalender:
Torsdag 8. juni kl 1930
Torsdag 31. august kl 1930?
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Torunn, idrettene

Torunn

Idrettsutvalget
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

30.03.2017
19
Torunn
Orientering / Beslutning
Presentasjon av de fremmøtte

De fremmøtte presenterte seg selv og sine funksjoner.
Bemerkninger:
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Idrettsutvalget
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

30.03.2017
20
Sverre
Orientering / Beslutning
Informasjon fra daglig leder

Idrettene
De ulike idrettene er pålagt å avvikle årsmøte minimum to uker før idrettslagets årsmøte.
Agenda for møtene skal være:
- Styrets sammensetning (finner noe om kjønnsfordeling)
- budsjettet
For å kunne avgi stemme i idrettene skal medlemsskap i ØHIL være oppfylt.
Styrer og utvalg
Alle som sitter i styrer eller utvalg må være medlem eller støttemedlem av klubben.
Anleggsutvalget:
Det skal avholdes nytt møte før påske, og det er fortsatt litt uavklart om finansieringen av driften
av en eventuell Hose idrettspark. Informasjon om prosessplan finnes på klubbens hjemmeside.
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Idrettsutvalget
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
- Orientering:

30.03.2017
21
Torunn
Orientering / Beslutning
Informasjon fra idrettskoordinator

Årshjul/Aktivitetsplan
Ber om innspill fra idrettene på aktiviteter som cuper, fotballskoler, naborunden etc for å unngå at
det blir uheldige dobbeltbookinger. Årshjulet som ligger på hjemmesiden vil fortsatt bestå med
sine fargekoder, men det vil bli forsøkt redigert med kjernekalender til de ulike idrettene nå som
sesongene er utvidet for de «typiske» vinter- og sommeridrettene.
Innspill på koordinering mellom idrettene
Henger sammen med punktet over, men vil utarbeide et skjema til bruk for trenerne for å kunne
kartlegge spillerne sine, og på den måten unngå unødige kollisjoner mellom idrettene, spesielt i
overgangen mellom vinter-vår og høst-vinter.
Politiattest
Det ligger litt for mye informasjon på hjemmesiden, og her skal det ryddes litt så alt om politiattest
ligger ett sted. Politiattesten er kun gyldig i 3 år.
Status årgangsark
Det er nå utarbeidet årgangsark med sportslige mål for nesten alle idrettene etter malen fra
fotballgruppen. Dette vil bli oppjustert og lagt ut på hjemmesiden etter hvert.
Status dreiebøker for arrangementer
Store og gjentagende arrangementer er det ønskelig at det utarbeides dreiebøker til og her kan
idrettskoordinatoren være behjelpelig.

Bemerkninger:
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Idrettsutvalget
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

30.03.2017
22
Torunn
Diskusjon
Trenerkompetanse, både Barneidretten og Ungdomsidretten

Trenerkompetanse
Dette er en viktig sak som også har vært tatt opp tidligere i Idrettsutvalget. Til kveldens møte var
det sendt ut to ulike skjemaer (Barne- og Ungdomsidrett) og det var ønskelig at idrettene hadde
diskutert tematikken internt før kveldens møte, men ikke alle idrettene hadde hatt anledning til å
diskutere dette og saken sendes ut igjen til idrettene. Når skjemaene er diskutert i
idrettsgruppene sendes det en skriftlig tilbakemelding til idrettskoordinator som ser etter
fellesnevnere og sammenfatter svarene, samt sender det ut igjen til idrettene. Denne saken vil
tas opp igjen på neste møte.
Viser til vedlagte vedlegg som er sendt ut tidligere også, samt
a) Er det hensiktsmessig med felles trenersamlinger på tvers av idrettene?
Ja, det kan være en ide med et lite (2 timers) kurs på tvers for ungdomstrenerne hvor
innholdet rettes mot krav til trenere, klubbens holdninger og verdier med et pedagogisk
innhold. Idrettskoordinator utarbeider et forslag som sendes ut til idrettene på høring før
det prøves ut.
De følgende spørsmålene ble ikke diskutert, og blir tatt opp igjen på neste møte.
b) Er det hensiktsmessig med egne klubbsamlinger, fremfor kursing via krets/forbund?
c) Hva slags krav er det mulig å stille til de som skal være trenere i ØHIL (både betalte og
frivillige)?
d) Hvordan kan organiseringer/koordineringen av trenerne i de ulike idrettene gjøres best
mulig?

Bemerkninger:
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Idrettsutvalget
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

30.03.2017
23
Torunn
Orientering / Beslutning
Eventuelt

Agenda for neste møte
Hva mener vi med allsidighet og bredde?
Agendaen forsøkes opprettholdt, men trenerkompetanse og trenersamlinger blir også tema.
Hoslefestivalen lørdag 10. juni 2017
I forbindelse med Hosle skoles 50-årsfeiring vil alle klubbens aktiviteter, treninger på grusen,
utleie osv bli flyttet/kansellert da jubileet har fått låne klubbhuset og grusbanen. I den forbindelse
ønsker prosjektgruppen av jubileet å involvere ØHIL mest mulig for de ønsker at dette skal bli et
«felles» jubileum hvor samarbeid mellom skole og idretten kommer i fokus. De ønsker at ØHIL
gjennomfører den tidligere ØHILIADEN og idrettene oppfordres til å tenke gjennom en form for
aktivitet som kan gjennomføres i tidsrommet kl 1600-1900 (tiden kan fordeles mellom idrettene).
Idrettskoordinator kommer med eget skriv idrettene.
Sportslige planer ifm overgang fra vinteridrett til sommeridrett
Det er ønskelig at spesielt fotballagene ikke settes for tidlig etter vinteridrettene, og årgangen 1213 åringen som skal spille divisjonsspill for første gang er veldig sårbare. Her oppfordres sportslig
utvalg i de ulike idrettene til å bistå med kartleggingen av spillerne f eks i en måned før lagene
settes. Uansett bes det om god og åpen kommunikasjon på hvordan lagene settes.
Fotballgruppen følger opp dette mtp ulike løsninger.

Bemerkninger:

Neste møte blir torsdag 8. juni 2017 kl 1930!

6

