ÅRSMELDING FOR ØVREVOLL HOSLE IL 2017
Hovedstyrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Økonomi:
Styremedlem (leder AU):
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara styremedlem:

Skule Ingeberg
Rune Feltman
Nikolai Johns
Anders Bergland
Ingunn Berger Sæther
Elin Spjelkavik
Ida Pløen

All idrett foregår i og drives av undergruppene som har egne styrer.
Valgkomitéen har bestått av Arne-Petter Sanne (leder), Jan Bakken, Ole Chr. Braathen og Randi Sundt
Meyer (vara).
Kontrollkomitéen har bestått av Pål Anthonsen og Gjertrud Behringer.
Medlemssituasjonen
Det har vært et stabilt år i forhold til medlemstall og antall aktive i ØHIL i 2017.
Medlemsrapport 31.12.2017
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Medlemskontingenten var i 2017 kr 800,- for aktive medlemmer, kr 200,- for støttemedlemmer og kr 1.300,for familie-rabattert medlemskap.
Økonomi og administrasjon
Vi har også i 2017 brukt Økonomispesialisten for føring av regnskap og utbetaling av lønn. Undergruppene
og hovedstyret har fått rapporter kvartalsvis og dette har gitt ØHIL et godt utgangspunkt for den gode
kontrollen vi har hatt på økonomien dette året.
Idrettslaget har fortsatt en sunn økonomi, med god egenkapital. I 2017 hadde klubben et positivt årsresultat
på kr 513.784,- og en egenkapital på kr 8.520.887,-.
Klubben og våre idretter er flinke til å budsjettere, og et positivt resultat på ca 3% er hovedstyret og daglig
leder svært tilfreds med.
Hovedinntektskilden til klubben er treningsavgiftene i idrettene og klubbens medlemskontingent. Andre gode
inntektskilder er cuper/renn/arrangementer, Grasrotandelen (Norsk tipping), utleie av klubbhusene på Hosle
og Jarmyra til barnehager, samt sponsorer knyttet til utstyrs-, arena- og webprofilering.
I 2017 har klubben hatt daglig leder i 100% stilling, klubbsekretær i 50% stilling, idrettskoordinator i 100% fra
01.08 (20% fra 01.02). ØHIL fotball har hatt en administrativ leder i 100%, og en sportslig leder i 100% fra
01.08.
Totalt sett har idrettene hatt mer enn 100 betalte «ungdomstrenere».

Hovedstyret
Møteaktivitet
Hovedstyret har i kalenderåret 2017 gjennomført 11 styremøter og behandlet til sammen 68 informasjon- og
beslutningssaker. I henhold til vår rutine ligger alle protokoller publisert på www.ohil.no. På vanlig måte har
alle idrettene hatt møterett i de formelle styremøtene. Idrettene (totalt 7) har forut for hvert styremøte fått
invitasjon til å delta, samt tilsendt økonomirapporter og sakslister.
Åpenhet
Hovedstyret har engasjert seg for å gjøre alle prosesser i klubben og idrettene så transparente som mulig.
Det betyr at vi legger opp til at alle klubbens og idrettenes referater og møteinnkallelser publiseres på
www.ohil.no.
Anleggsutvikling 2017
Hoslebanen
Tribuner ved grusbanen er bygget av byggfaglinjen på Nesbru. Den siste delen, nærmest skolen, ferdigstilles
til våren.
Garasje Hosle
Utvidelse av den store garasjen på Hosle ble utført av byggfaglinjen ved Nesbru.
Klubbhus Hosle
Treningsrommet er oppgradert, med malte vegger, ny belysning og nytt treningsutstyr. Deler av
garderobefløyen og det tidligere vindfanget er bygget om til kontorplasser. Det gamle vaskerommet er
bygget om til dommergarderobe.
Jarmyra idrettspark
En utstyrsbod med speakerbod og krittbod er bygget av byggfaglinjen på Nesbru.
Pågående prosjekter/utredninger i 2018:
-

Innbytterbokser på Jarmyra, ferdigstilles våren 2018
Skifte av kunstgressdekke Jarmyra, ferdigstilles sommeren 2018
Liten tribune Jarmyra, ferdigstilles våren 2018
Grusbanen på Jarmyra bygges om til permanent parkering, sommeren 2018
Liten kunstgressbane bygges på gressfeltet på Eikeli, som erstatning for grusbanen på Jarmyra. Den
forventes ferdigstilt i juli 2018
Little league bane på Hosle (baseball) forventes bygget våren 2018
Utendørs treningspark på Hosle forventes bygget sommer 2018
Rehabilitering 2. etasje på klubbhuset utføres sommer/høst 2018 (når barnehagen flytter ut)

Av større prosjekter er det endelig avklart at det i forbindelse med utbyggingen av Eikeli vgs vil bli bygget en
flerbrukshall etter godt samarbeid mellom fylket, kommunen, Bærum idrettsråd og ØHIL. ØHIL vil både få
tilgang og ansvar for den nye hallen, som forventes ferdigstilt i 2020.
Mye av året 2017 har dreid seg om innsamling av midler og arbeid med søknad om et kombinert
kunstgress/kunstisanlegg på Hosle. Dette prosjektet er under behandling av Bærum kommune i forbindelse
med anleggsplanen 2019-2022.

Arrangementer – klubb/samarbeidsprosjekter
Julemarkedet
Julemarkedet gjorde comeback i 2017, under ledelse av ØHIL fotballs damelag og ble et svært vellykket
arrangement.
Vintersportsmarkedet
Ble forsøkt innlemmet i julemarked-arrangementet uten særlig hell.
Idrettsutvalget
Idrettsutvalget består av representanter for ØHILs idretter. Leder av utvalget er idrettskoordinator Torunn Kvitli
som startet i mars 2017.
Idrettsutvalget har hatt fem møter i 2017 (2. februar, 30. mars, 8. juni, 31. august og 23. november).
Protokollene ligger på www.ohil.no/idrettsutvalget .
En av hovedoppgavene fra forrige år var å sørge for godt samarbeid på tvers av våre idretter. Denne oppgaven
er videreført i 2017, samt at det også er utarbeidet et nytt aktivitetshjul for idrettene i ØHIL for lettere å holde
oversikt over alle aktiviteter for å unngå kollisjoner med arrangementer etc..
Idrettsutvalget har også jobbet med begrepene Allsidighet og bredde på barnenivå og hva idrettene selv legger
i begrepene. Idrettene er enige i viktigheten av å drive med flere idretter, men det blir stadig større utfordringer
å omsette dette til praksis da både seriespillet til fotball- og håndballsesongene er blitt lengre. Enighet blant
idrettene om å fortsette å tilrettelegge så det skal være mulig for ØHILbarna å drive med flere idretter.
Idrettsutvalget har utarbeidet en egen trenersamling for ØHILs trenere (primært ungdomstrenerne), og 60
trenere har deltatt på de tre samlingene som har vært gjennomført på klubbhuset i regi av Idrettskoordinatoren.
Det er utarbeidet et kort informasjonsskriv om alle idrettene som tilbys i ØHIL hvor idrettsgrenene presenterer
seg selv.
Torunn Kvitli

Anleggsutvalget
I løpet av 2017 avholdt AU 4 møter hvor hovedfokuset har vært på følgende saker
1.
2.
3.
4.

ØHIL Idrettspark
Etablering av skileik området ved Øverland Gård
Etablering av Baseball Litle League bane på den lille gressflaten ved grusbanen
Flerbrukshall på Eikeli Videregående Skole

ØHIL Idrettspark
ØHIL Idrettspark prosjektet er det som har vært mest tidkrevende da man har arbeidet under et tidspress for
å bli klar til å levere inn en søknad innen tidsfristen den 20 Oktober.
Det oppfattes i AU at alle idretter har vært løsningsorientert i prosessen og man har klart å få inndratt de
fleste av klubbens idretter i prosjektet. Det er nå opp til BIR og Bærum Kommune å velge hvilke prosjekter
som skal prioriteres i neste anleggsplan.

Etablering av skileikområdet ved Øverland Gård
Langrenn har i lengre tid jobbet aktivt or å etablere ett skileikområdet ved Øverland gård. Langrenn har i
lengre tid ønsket seg et eget området for skileik til de minste årgangene og har i lenger tid vært i dialog med
grunneier og kommune for etablering av dette ved Øverland Gård. Prosjektet har vært avhengig av at deler
av området blir regulert til boliger.
Lenge så det ut kommunen ville gjennomføre reguleringen men besluttet seg på høsten å utsette
behandlingen på ubestemt tid da knyttet seg stor usikkerhet om det var forsvarlig å anlegge boliger på et
området som tidligere har vært benyttet til søppelfylling.
Foreløpig er saken satt litt i bero til man kan å en endelig beslutning fra kommunen om det kan være mulig å
anlegge en skileikområdet på tross av at området tidligere har vørt brukt som søppelfylling.
Behovet for eget skileikområde har ikke blitt mindre denne vinteren så man vil jobbe videre med å prøve å få
prosjektet realisert.
Etablering av Baseball Litle League bane
Grunnet manglende egnet bane og rekruteringsområdet for baseball har man blitt enig om å etablere en Litle
League Bane på den lille gressbanen ved grusen. Prosjektet medfører at det vil bli satt opp et ballfangernett i
bakre ende av banen for å skjerme naboer mot eventuell baller. Man vil bruke «mobile» baser såleds at
banen også kan brukes til annet formål som f.eks fotball.
Prosjektet er fullfinansiert med EK og spillemidler.
Flerbrukshall på Eikeli Videregående Skole
Etter mye frem og tilbake ble fylket og kommune enig om kostnadsfordelingen med å utvide den foreslåtte
gymsalen til en full flerbrukshall på Eikeli Videregående Skole. ØHIL vil få driftsansvar for hallen og det vil gi
et stort løft for håndball gruppa å få en ekstra hall.
Sist vil jeg på vegne av AU takke daglig leder for uvurderlig hjelp i forbindelse med utvalgets mange
prosjekter.
Protokoller fra avholdte møter finnes på www.ohil.no/anleggsutvalget
Anders Bergland
Idrettsskolen
Per februar har vi 231 barn påmeldt på Microgym og Idrettsskolen. Det kommer jevnlig nye påmeldinger
etterhvert som tilbudet blir kjent i lokalområdet. Det har imidlertid vært en markert nedgang av barn født i 2011
dette året.
Vi benytter gymsalene på Eikeli, Grav og Hosle skole, samt Jarmyra Idrettsbarnehage til Microgym og
Idrettsskolen. I tillegg har det vært flere uteøkter i løpet av sesongen.
Microgym har grupper for barn født i 2013 og 2014 hvor fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede.
Samtidig er øktene tilrettelagt med tanke på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset
barnets utviklingsnivå. Det er Microgym på Grav og Hosle skole.
Idrettsskolen har grupper for barn født i 2011 og 2012, og under treningen her blir det lagt vekt på å stimulere
barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Vi har seks grupper på Idrettsskolen fordelt
på Eikeli, Grav og Hosle skole.

Alle ØHILs idretter er engasjert i Idrettsskolen hvor ungdomstrenerne styrer treningsøktene. Alle idrettene har
minimum to økter med Idrettsskolen, og de har vært veldig behjelpelige med å tilpasse tid og sted for
gjennomføring av øktene. Ungdomstrenerne er veldig flinke og har gjennomført økter som aktivitetslederne og
foreldrene har gitt gode tilbakemeldinger på.
Ansvarlig for Microgym og Idrettsskolen 2017/2018 er Torunn Kvitli. Det er utarbeidet nye øktplaner denne
sesongen for å kunne ha flere variasjonsmuligheter på øktene, og for utviklingen av god grunnmotorikk. All
informasjon om Microgym og Idrettsskolen publiseres på kommunikasjonskanalene som ohil.no/idrettsskolen
og Facebookgruppen Øhil Idrettsskole.
Det har i år ikke vært nødvendig å investere i annet utstyr enn førstehjelpsvesker til alle gruppene.
Torunn Kvitli

ØHILs idretter
Alpin
ØHIL alpin hadde aktivitet i Lommedalen skisenter i januar og februar.
Jan-Eirik Vestnes, Leder ØHIL alpin

Bandy
(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2017/2018, samt kalenderåret 2017)
Bandystyret har i år bestått av:
Eivind Thorne (a-laget) Leder og kommunikasjon Michael Østgaard (forelder 1999 og 2001)
Økonomiansvarlig Jon Erlend Dahlen (forelder 2003 og 2009) Rekrutteringsansvarlig Vincent Thue (forelder
2005) Inntektsansvarlig Erik Legernes (forelder 2006) Anleggsansvarlig I tillegg har Petter Breistøl tatt et
engasjement som representant i Anleggsutvalget.
Bandystyret har hatt 3 protokollerte møter i 2017. Viktigste punkter som har vært jobbet med: - Planlegging
og gjennomføring av sesong med alle tilhørende arrangementer - Anlegg ØHIL Idrettspark Kunstis og
kunstgress - Økonomi og inntekter
Grunnen til at det har vært såpass få rene bandystyretmøter er fordi det har vært mange mange møter i
forbindelse med ØHIL Idrettspark. Dette er en egen prosjektgruppe, men mange av de samme engasjerte
personene har også jobbet med dette.
Tusen takk til styret i ØHIL Bandy, alle lagledere, trenere og andre som jobber knallhardt for å få ØHIL
Bandy til å fungere!
Gjennomført i 2017
Søppelplukking dugnad: ca. 14.850kr Salva dugnad: ca. 66.250kr ØHIL Bandy Cup første gang arrangert på
Hoslebanen med over 300 barn. 19 betalende lag og 10 øhil lag. Skøytedisco arrangert for første gang med
stor suksess Bandyskole med over 50 deltakere.
Økonomi
Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Aspelin Ramm, Hertz, Jar
Bygg, Sysplan, Affinion International, og Evidensia. ØHIL Bandy hadde i 2017 et overskudd på ca.
152.000kr. Budsjettet var på +70.000kr så 2017 ble et år med god drift. Det finnes er par årsaker til dette;

Cupen og skøytediscoen bidro med ekstra inntekter til gruppen. Dette er i tillegg til populære og fine
arrangementer gode inntektskilder for gruppen. Salvadugnaden og salg av utstyr fra klubbsjappa gir også
svært viktige inntekter. Samtidig har medlemsmassen økt med en fin og stor gruppe med nye bandyspillere
på bandyskolen. Rekrutteringen er svært viktig.
Vi har holdt budsjett på de fleste kostnadspostene med pga økt aktivitet har vi gått over budsjett på
deltakelse cuper, dommerutgifter og idrettsmateriell. Pga en vanskelig kapasitet på kunstisbaner og særlig
Ishallen har vi vært litt under budsjett på baneleie. Dette kan også ses opp mot at vi hadde en fantastisk bra
naturis sesong i 2017.
Egenkapitalen i ØHIL Bandy er nå ca. -500 kr. Vi har et kortsiktig lån til hovedstyret på 200.000 etter at vi i
forbindelse med oppgraderingen av garasjen i 2015. Det er planlagt en nedbetaling av halvparten av dette i
2018. Vi har som kjent hatt en negativ egenkapital, hvor det er avtalt at bandygruppen skal levere i
overskudd hvert år frem til 2021 for å komme tilbake til positiv egenkapital. Dette har vi altså allerede klart.
Vi hadde før sesongen en liten økning i treningsavgiften for å sikre vår økonomiske posisjon.
Treningsavgiften dekker blant annet seriespill, kunstisleie og dommerutgifter. I tillegg har vi veldig mange
andre kostnader som vi finner inntekter til gjennom dugnader, sponsorer etc.
Sportslig sesongen 2017/2018
Bandyskolen
Bandyskolen har vært arrangert med stor suksess, og spesielt stor takk til Jon Erlend Dahlen for sitt enorme
engasjement her. Det har vært mer enn 50 påmeldte barn som har prøvd seg, men dessverre svært få jenter
i år (2 jenter). Vi håper alle blir med videre neste år. På grunn av en rekord bra vinter på Hoslebanen har
bandyskolen hatt stor glede og fått masse tid på isen på Hosle. For flere har dette vært første møte med
skøyter, men de har tatt utfordringene på strak arm. Med god hjelp fra ungdomstrenerne og foreldre har
dette blitt en veldig bra bandyskole, stor takk til dere!
7er lagene
Vi har godt driv i 7`er lagene våre. Lagene samarbeider godt på tvers av årganger både på trening og
seriespill. Flere spillere har fått prøve seg med de som er yngre og eldre spillere. De fleste årgangene har vi
to lag, men har fortsatt plass til flere spillere. 2006 fikk en flott 3 plass i Ullerncup, noe som er stas når det er
første år med sluttspill! Takk til alle ungdomstrenere og foreldre som driver gruppene frem. 2005 fikk 2.plass
på Marienlyst Cup.
Fra læret til god flyt for 2008 gjengen. En fin gjeng som utgjør to serielag. Noen er gode, noen har godt
humør og noen chiller’n! Det rapporteres om en gjeng som har det gøy og som har hatt en enorm utvikling.
Nå vinner vi til og med noen kamper. Vi har i tillegg til Eikeli og Hosle gutter og jenter med oss to spillere fra
Den internasjonale skolen. Leonardo: Probably the best Portuguese bandy player ever! Natsuki: Probably
the quickest learning bandy player ever! Vi kaller bandytreningene våre for Bandy and English lessons! Alltid
god stemning for 2008!
Pappabandyen
Pappabandyen er et åpent tilbud til alle foreldre i klubben som ønsker å gå litt på skøyter og spille litt selv. Vi
har for denne sesongen trent på Hoslebanen. Det nå ca. 20 mann som er med og for mange er det ukas
høydepunkt. Godt og se at vi har tilvekst av foreldre fra bandyskolen. Vi har klart oss nesten uten skader og
det er ikke verst når vi tenker på hvor fort vi glemmer at vi ikke er ungdom lenger. Stor takk til Petter Breistøl
for organisering.

Smågutt 2003/2004
Overgangen til 11’er bandy var stor i fjor. I år har gruppa hatt en stor fremgang, i tillegg har gruppa vokst
med en spiller siden i fjor. Vi har hatt gode treninger, og samarbeidet godt med 2005 med felles treninger en
gang i uka. Samt at noen av 2005spillerne har spilt opp på småguttlaget. Vi har nesten vært fulltallige på alle
treninger, og det er god stemning i laget. I serien kommer vi på 4 eller 5 plass. Vi kom videre til kvartfinalen i
NM, men ble dessverre slått av et meget sterkt Solberg. Vi har hatt to spillere med på kretslag som vant
finalen i kretsmesterskapet. Noen spillere har også spilt med Øhil/Høvik guttelaget. Småguttlaget kom til
kvartfinalen i NM.
Gutt 2001/2002
Vi har dessverre hatt en del frafall i 2001 kullet de siste årene. Får årets sesong var det kun 8 spillere i
årgangen. Heldigvis fikk vi på plass et samarbeidslag med Høvik. ØHIL/Høvik har hatt felles treninger og
mange kamper. Guttelaget vårt har hatt en bra sesong, selv om det er uvant å spille på et samarbeidslag.
Junior 1998/1999/2000
En stabilgruppe hvor 98’er er i militær sesong, men vi har allikvel fått hatt med 2 spillere. Ingen av disse
trener for å bli best i Norge, men de spiller bandy, i tillegg til masse annen aktivitet, fordi det er gøy! Vi har
hatt 1 trening og 1 kamp i uken og gjengen klarte å komme seg til kvartfinale. I tillegg har de ivrigste fått
prøve seg både på senior 2 og A-laget. Lars Egil Kvitli, Daniel Tesli, Endre Tveiten og Erlend Skredsvig har
vært med i a-lagstroppen gjennom hele sesongen.
Endre Tveiten og Erlend Skredsvig var også med i 30 mannstroppen mot U19 VM, Endre fikk tilslutt plass på
laget som tok bronsemedalje i VM i Drammen. Juniorlaget kom til kvartfinalen i NM.
B-laget Senior Herrer
For andre år på rad har ØHIL bandy 2 seniorlag. Det er den svært gode og ivrige 1990 årgangen fortsetter å
ha det moro med bandy. Det er viktig at vi nå klarer å ta vare på de juniorspillerne som går over til senior og
at de fortsetter å spille på senior 2. Laget kjemper i 2.divisjon og endte på 5plass av 6 lag. 3 seiere og 7 tap.
Neste år blir det bedre.
A-laget Senior Herrer
Målet for sesongen Topp 2 plassering i 1 divisjon Beholde den gode gjengen og humøret i laget
Fortsette å trene hardt og utvikle spillet videre Spille minimum 1 hjemmekamp på Hoslebanen Inkludere
yngre spiller både på treninger og i kamper
4 av 5 mål ble oppnådd og dessverre var det kanskje det viktigste målet som glapp. Vi skulle klare 2 plass i
1.divisjon. Både fordi sesongen da blir forlenget med kvalikk kamper, hvor vi får testet avstanden til
eliteserien. Vi har ikke mål om opprykk, men det er alltid gøy å teste seg i noen bonuskamper. Vi endte i år
på 3.plass.
Sett mot forrige sesong er allikevel ikke forskjellene så store. Sesongen 16/17 fikk vi også tredje plass, da
med 20 poeng. I år ble det 19 poeng, men samme plassering. Vi må selvfølgelig nevnt at ØHIL var det
eneste laget denne sesongen som tok poeng fra eliteserielaget Sarpsborg, med en sterk 4-4 på bortebane i
Særp. Sesongens beste kamp var hjemmeseieren 9-4 mot Skeid nå i januar.
Juniorspillere på a-laget
Vi har denne sesongen hatt 4 juniorspillere i troppen. Erlend Skredsvig har vokst i sin forsvarsrolle og fikk
totalt 11 av 14 kamper denne sesongen. Han er definitivt en libero for fremtiden og har spilt flere glimrende
kamper som nest bakerste mann. Erlend har også et bra skudd og fikk satt sitt første a-lags mål på en

corner. Endre Tveiten fikk totalt 13 av 14 kamper som et offensivt våpen og drivkraft forover på banen har
Endre tatt et stort ansvar. Han endte på andre plass av toppscorer listen med 14 mål, i tillegg har Endre gitt
4 assist som gir tredje plass på poengkonge tabellen med 18 poeng. En sterk prestasjon av første års
juniorspiller. Lars Egil Kvitli er andre års junior og har fått 9 av 14 kamper og et mål. En terrier på midtbanen
som liker å gå i dueller. Daniel Tesli også han andre års junior fikk 4 av 14 kamper også han en
midtbanespiller med stor kraft og arbeidsinnsats.
Det har vært en veldig bra sesong med tanke på involvering og utvikling av yngre spillere. Gruppen har
fungert godt sammen, med godt humør og inkluderende i garderoben.
En stor takk rettes også til teamet rundt laget. Lagleder Trygve Trygstad, kampsekretær Trond Eirheim og
rådgiver Nils Vangdal. De har alle stilt opp, støttet, styrt laget og alt rundt kampene på en glitrende måte –
stor takk!
Troppen 2017/2018 sesongen:
Keepere: Simen Clausen, Christoffer Seljeseth Forsvar: Fabian Jacobsen, Henrik Vangdal, Martin
Johannesen, Erlend Skredsvig (jr) Half: Johan Akselsen, James Coward, Eivind R. Thorne Def. Midtbane:
Peter Groth, Pål Magnus Flatseth, Lars Egil Kvitli (jr), Daniel Tesli (jr) Off. Midtbane: Petter Brinchmann, Lars
Thygesen, Mads Helmich Pedersen, Torstein Nævestad, Endre Tveiten (jr) Spiss: Jonas Hvitmyhr, Johan
Tryving
Støtteapparat: Lagleder Trygve Trygstad, kampsekretær Trond Eirheim, rådgiver Nils Vangdal
Mulig eliteserie satsing?
Spillergruppen vi har i dag, vil dessverre ikke klare å gjennomføre en sesong i eliteserien, dette har rent
praktiske årsaker, denne sesongen har vi hatt 2 dager i uken med bandy, i eliteserien vil dette bli 4 dager,
hvorav søndag er en fast kampdag. I vår spillertropp har vi nå 5 småbarnsforeldre som allerede sliter for å
komme seg på bandy 2 dager i uken, de vil ikke kunne stille hver søndag gjennom en hel vinter, og for
mange av de andre spillerne vil også en økning fra 2 til 4 dager by på problemer. I tillegg ikke finnes ledig tid
på Bærum Idrettspark, skal vi ha 2 treninger i uken, pluss en ekstra kampdag der, så vil dette få store
konsekvenser for andre lag og årganger (hvis vi i det hele tatt hadde fått så mye tid). Så i tillegg til
spillergruppen, og at vi ikke hadde klart å stille lag, hadde vi heller ikke hatt en bane å trene og spille kamper
på. Den siste saken som er en utfordring er økonomi og arrangement. Det kreves et annet apparat rundt et
elitelag og det kreves en annen økonomi. Det er dyrere på alle måter å ha et eliteserie lag og det stilles
større krav kampavvikling og organisering. Alle disse tingene er naturligvis løsbart men det viktigste er at vi
må få opp nye spillere som er sultne og har lyst til å spille i eliteserien. Vi ser at avstanden opp til det gode
selskap, i bandytoppen, er mindre og at med fokus på å utvikle egne spillere kan være mulig å ta steget opp.
A-laget oppfordrer alle yngre spillere i klubben til å drømme om og bestemme seg for at ØHIL Bandy på sikt
skal ha et lag i eliteserien, vi skal holde på så lenge dere lover og overta laget før vi trenger rullator.
Representasjon
Kretslag Smågutt f.2003: Lucas Dahlen og Albert Sollien
U19 Landslag: Endre Tveiten

Vi har økt vår medlemsmasse og det er svært gledelig. Det er viktig å beholde mange aktive i alle årganger.
Anlegg:
Hoslebanen:
Enda et år med helt fantastisk vinter for bandy, vi tangerer rekorden fra 2017 hvor vi 2,5 måned med is på
Hoslebanen. Denne sesongen var isen klar 1.desember og i skrivende stund er det fortsatt perfekte forhold.
Det betyr at vi klarer over 3 måneder med god naturis. Kun stengt bane på et par mildværs dager. Denne
sesongen har snøen vært det største problemet. Vi har ikke utstyr til å fjerne snø, heldigvis har vi fått god
hjelp av kommunen og fra Kay som har oppdraget med snørydding på fotballbanene. Ismaskinen og
driftsgruppen har jobbet ekstremt mye for å ha best mulig kvalitet på isen og det er liten tvil om at vi har
norges beste naturisbane. Det har blir spilt over 30 7’er kamper på Hoslebanen og gjennomført treninger
hver dag i hele desember, januar og februar. Alle årgangen fra bandyskolen til a-laget har trent på
Hoslebanen i vinter. Det har også vært yrende liv på dagtid fra skolen i nærområdet.
Eikelibanen:
Kommunen har sørget for at det ble is på Eikelibanen også, den har vært meget godt besøkt av publikum,
men ikke brukt til organisert aktivitet. Dessverre holdt ikke isen like lenge her, den forsvant i den korte
mildværsperioden.
Grav skole:
Ukjent status på isen her.
Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis, kunstgress og kunstsnø
Prosjektgruppen som har jobbet med dette har lagt ned mange frivillige arbeidstimer. Arbeidet har fortsatt
med stor entusiasme og målrettet håp om at klubben skal lykkes med å få på plass en ny Hoslebane med
kunstgress og kunstis. Prosjektgruppen startet en innsamlingsdugnad i mai 2017 og ved siste opptelling i
oktober hadde man samlet inn 2,7 millioner kroner. Helt vanvittig. Det ble derfor vedtatt at klubben skulle
levere en søknad om kunstis og kunstgress prosjektet til fristen 1.november. Søknaden gikk til Bærum
Idrettsråd som skal prioritere alle søknader fra alle idrettslag for perioden 2019-2022. Alle er klar over at
prosjektet i ØHIL er større enn de fleste vanlige søknader BIR behandler, men prosjektet håper på støtte og
hjelp for å sikre den kommunale bevilgningen man trenger for å gjennomføre prosjektet.
Eivind Thorne, Leder ØHIL bandy

Fotball
Drift
Styret har siden årsmøtet 2017 bestått av:
Tom Brinck-Mortensen (leder)
Anette Aasen (ansvarlig organisasjon)
Ove Falk-Larssen (ansvarlig sport)
Kay Prytz (ansvarlig anlegg, deler av året)
Rollene økonomiansvarlig og kommunikasjonsansvarlig har vært ivaretatt av administrasjonen ved
administrativ leder Kirsten Vanberg.
Det har vært avholdt 9 styremøter i 2017. Administrativ leder har også møtt på styremøtene.
Fotballstyret har i løpet 2017 arbeidet med å implementere strategiplanen, herunder fullføre arbeidet knyttet
til Kvalitetsklubb, prioritering og fordeling av oppgaver internt i sport og mellom sport og administrasjon,
innføring av prosjektregnskap for økt styring og kontroll samt anleggsutvikling mm. Vi jobber også med å
utvikle våre trenere slik at vårt sportslige produkt blir best mulig, men innser at dette er langsiktig arbeid som
krever tid og tålmodighet.
Rollen sportslig leder har i store deler av året vært ubesatt og blitt ivaretatt av administrasjonen på en god
måte. Fotballgruppen har etter hvert blitt så stor (Norges største) og dette setter store krav til klubbens
administrasjon i alle sammenhenger. Styret ønsker også å rette en stor takk til alle frivillige; trenere,
lagledere, foreldre og tillitsvalgte som gjør det mulig å drive klubben og fotballagene våre!
ØHIL fotball og styret ønsker å rette en stor takk til klubbens og fotballens hovedsponsor DNB, samt våre
trofaste cupsponsorer BDO, DNB og Lip Smackers. I 2017 kjøpte vi 1700 nye drakter og vi takker også våre
draktsponsorer DNB, Viken Fiber, Kiwi, Bilia Skøyen og Nobel catering.
Barnefotballen
Barnefotballen i ØHIL er selve stammen i fotball klubben ØHIL og tilstrømningen av nye fotballspillere er
både overveldende og gledelig. Dette skaper utfordringer for klubben, spesielt på anleggssiden og i
administrasjonen. Derfor er det nødvendig å fortsette rekrutteringen av aktive og initiativrike foreldre som
drar barna gjennom treninger og kamper/cuper gjennom året. Vi ser også at det gjennom barnefotballen
utspiller seg noen saker som skaper konflikter og som ofte skyldes at klubb /krets setter begrensninger for
hvordan barnefotballen skal drives. Disse grensene er ikke alltid i tråd med foreldres/laglederes ønsker, men
i en klubb som ØHIL ønsker vi at alle skal få et så bra opplegg som mulig. De ulike nivåene i kamper og på
treninger skaper dessverre konflikter langt nedover i aldersgruppene. Sportslig utvalg ønsker derfor at
foreldre og lagledere tenker utelukkende på fotballspillerens glede og motivasjon, kombinert med den veldig
avgjørende faktoren samhold og hva det gir av positive effekter for store grupper som skal fungere sammen
over tid.
Akademiet
Det har vært stor deltakelse på akademiene, og vi prøver etter beste evne å legge til rette for gode og gøyale
akademitimer. Akademiet skal være et tilbud som skal gi glede i fotballen fremover, og klubben ønsker å
videreutvikle akademiet, da vi ser stigende deltakelse og økende interesse for det arbeid som ØHIL gjør,
også utenfor våre grenser. Vi håper at deltakende barn og iakttagende foreldre gjør sitt beste for å
oppmuntre/fremsnakke akademiet.

Ungdomsfotballen
På guttesiden hadde Junior 1 en meget oppløftende sesong i 2.divisjon, som til slutt ble kronet med opprykk
til 1.divisjon. I 2018 venter tøff motstand, og spillere i denne alderen har en tendens til å prioritere annet enn
«toppidrett». Det ser ut som gruppen har funnet et riktig aktivitetsnivå for å opprettholde satsningen, samt tid
til annen aktivitet utenfor DNB Arena. Gruppen består primært av spillere fra 00-årgangen, men har også fått
påfyll av 4-5 spillere fra 02-årgangen. Det er viktig for ØHIL å ha et godt juniortilbud, som senere blir god
rekruttering til A-lag.
På jentesiden har J19 stilt med to lag, der 01-gjengen utgjorde stammen i 2.divisjonslaget. Det endte med
tredjeplass, kun fem poeng bak vinneren, og med imponerende pluss 43 i målforskjell. 67 scoringer var også
helt klart flest i divisjonen. Veldig sterkt av et så ungt lag.
I J19 1.divisjon endte vi på 4.plass, 7 poeng bak Lyn. Divisjonen var i år preget av at de fem beste lagene
var veldig mye bedre enn de øvrige. Nivået i 2017 var også høyere enn på lenge, så da var det ekstra gøy å
henge med i toppen. Vi slo samtlige lag i divisjonen og var ubeseiret på DnB Arena (det eneste hjemmetapet
kom på Jarmyra). Høydepunktet var seieren over Kolbotn. Før de kom til Hosle hadde vunnet samtlige
kamper i 1 divisjon J19 siden september 2014! Alt i alt har dette vært en flott sesong, og mange jenter har
tatt store steg fremover.
Av yngre lag i ungdomsfotballen biter vi solid fra oss i 13 og 14 årsklassen både på gutte- og jentesiden, noe
ØHIL alltid har for vane å gjøre. Vi håper at 2018 vil vise at disse årgangene også klarer å prestere når de
blir noen år eldre. I 15 og 16 årsalderen er det stort frafall av motivasjon til å ville satse. Det gjør at vi igjen
opplever å måtte trekke lag, heldigvis ikke like mange som tidligere år, men likevel nok til at vi ikke er
fornøyde.
På jentesiden er også hospiteringen oppover kommet godt i gang. Den starter allerede ved inngangen til
ungdomsfotballen (I 2017 var det J04 som var starttrinnet) og fortsetter hele veien. Det er viktig for
spillerutviklingen i klubben at man har naturlige trappetrinn, hvor det er tilbud uansett hvilket nivå man er på
og hvor mye man ønsker å satse. I 2018 vil man samle årgangene enda mer systematisk og har allerede
ved inngangen startet fellestreningen en gang i uka for 03 og 04.
Vi skal generelt være stolte av å ha en enorm bredde i vårt tilbud til fotballglade ungdom i nærmiljøet. Vi har
tilnærmet lag i alle årganger og divisjoner, noe vi er ganske alene om i 2017. Dette ser også ut til å fortsette i
2018, som også gjør oss i stand til å leve opp til «Flest mulig - lengst mulig - best mulig».
Jenter 110 %
2017 var et pilotår for spillerutviklingen i ØHIL fotball. Etter å ha forsøkt ulike modeller gjennom flere år,
startet vi i 2017 med et ekstratilbud for talentfulle ungdommer i aldersspennet 13-16 år. I dette tilbudet
ønsker vi ungdommer med de rette holdningene, som klarer å balansere både idrett, skole og det sosiale. Vi
oppfordrer til fysisk allsidighet (gjerne flere idretter) og tenker på satsingen like mye som ungdomsarbeid
hvor vi bidrar med verktøy i oppveksten, som ren fotballutvikling.
Et utvalg av spillere ble nominert av årgangen, de ble observert av 110 %-trenerne på kamper og i trening,
og måtte gjennom personlige intervjuer før de ble valgt ut til en gruppe med likesinnede som trente hver
fredag på DNB fra januar til november.
Det mest spennende var hvordan det ville fungere med fire årganger sammen (J01-J04). Dette må sies å ha
vært en suksess. Målsettingen for satsingen er å utvikle ungdommer som skal spille a-lagsfotball i ØHIL og
som holder solid nasjonalt nivå. Virkemidler som individuelle mål, belastningsstyring, skadeforebygging, sunt
kosthold, etc. blir benyttet for å gi spillerne input slik at de tar ansvar for egen utvikling.

110 %s sportslige mantra er å være «Ett steg foran», og det er denne filosofien som vi minner spillerne om:
«Alle skal, ved positiv atferd, bidra til trygghet og trivsel i 110 %-gruppa!»
Hele veien har det vært fokusert på individuelle og kollektive prestasjoner og relasjoner, og vi har tonet ned
resultataspektet (bronse i Sør Cup og gull i Hadeland cup). Forsøksåret må karakteriseres som vellykket,
med oppmerksomhet både i OFK og NFF, og ett viktig steg i riktig retning for spillerutviklingen i ØHIL fotball.
Fra januar 2018 finnes det også et tilbud for guttesiden i klubben.
Ungdomsfotballen har et godt driv og hvert år kommer det nye ungdomsspillere inn i en ny rolle hvor tabell
og poeng plutselig blir realitet. Det er ofte en utfordring med tanke på at spillerne selvfølgelig ønsker og
vinne, men kanskje like mye at foreldre og ledere til tider har større ambisjoner enn det som er realistisk.
Gruppene som kommer opp i ungdomsfotballen bør ha en god plan på hvordan sammenslåing av de
forskjellige skolene skal gjøres slik at hver årgang har et godt strukturert og gjennomførbart opplegg som gir
alle i årgangene en opplevelse av mestring og utvikling. Det finnes opplegg for dette som man finner på
websidene til ØHIL, samtidig som det er viktig å melde seg på trenersamlinger og ha en kontinuerlig dialog
med den sportslige ledelsen i klubben som er opptatt av å bidra til utvikling på alle nivåer.
Det er tillatt i ungdomsfotballen å differensiere i kamper, og man opplever at lag 1-2-3-4 osv. kan oppnå
forskjellige resultater gjennom sesongen. Hovedfokus bør være samspillet i gruppa og ikke at
differensieringen overskygger en samlende og god utvikling på alle nivåer i årgangene. Husk at fotballen
skaper både vinnere og tapere, men klarer man og ta vare på vinneren og taperen i samme gruppe kommer
man veldig styrket ut senere i aldersgruppene. Det er dette som er den beste spillerutviklingen og gir
resultater for de unge spillerne både sosialt og sportslig. Får vi alle med opp til juniornivå, er det et mål i seg
selv. Noen vinner kamper, mens andre taper kamper og da er det viktig og ha en idé på hvordan vi
behandler disse to forskjellige opplevelsene.
Seniorfotball
Seniorfotballen både blant kvinner og menn hadde en flott sesong i 2017, og det satses mer på kommende
sesong som et resultat av gleden som suksess gir.
Damer Elite:
Trent av Eirik Tord Jensen, Jesper Eek og Gisle Olstad.
* 3. plass i 1. divisjon, som er det beste vi har prestert noen gang
* 7. plass i 2. divisjon (holdt plassen med glans, som var viktig for denne gruppa)
* Vi har også hatt et lag i 3. divisjon (det såkalte Superlaget), som spiller for gøy med to treninger i uka og
holdt plassen også de. Dette siste tilbudet er kanskje noe av det viktigste vi har i klubben, siden få
jenter/damer fortsetter med fotball som hobby etter at de har passert 20. Enten satser de fotball, eller så
slutter de. 3. divisjonslaget vårt viser at det finnes en mellomting.
Målsetningen er fortsatt opprykk til Toppserien, og gjerne i 2018. Man etablerte i år en ny modell for Kvinner
Elite og har delt gruppen opp i KEA og KEU, dvs. A-stall og Utviklingsgsstall. Det ønskes å kunne spisse
troppen samtidig som man parallelt kan drive utviklingen av egne/lokale spillere til A-stallen.
A-laget herrer:
Laget hadde en strålende sesong i 5.divisjon, under Georg Dyngelands trygge vinger. Det førte også til
opprykk, og i 2018 skal ØHIL for første gang på altfor mange år spille i 4.divisjon. Det vil kreve en del mer av
spillerne, og det ryktes om at Georg kjører en tøffere linje, slik at mange spillere har valgt å trekke seg, som

igjen har ført til at flere nye har kommet til. ØHIL er opptatt av å ha et godt tilbud på senior herresiden også,
for det gir yngre gutter noe å se opp til. Vi mener klubben er på rett spor.
En nøkkel til suksess er at spillere trives i gruppene - til og med på seniornivå er det å bli sett og hørt likeså
viktig som langt nede i årskullene. Fotballspilleren er like uavhengig av året de er født i, det er de
uavhengige vurderingene og valgene som endres jo eldre de blir. Det er viktig for ØHIL å være sterke også i
dårlige tider, og da er det konstruktivt arbeid over tid som skaper resultater. Som klubb skal vi fortsette å
tilrettelegge for glede i fotballspillet og det gjør vi gjennom gode treninger og godt organiserte kamper/ cuper,
uansett alder på spillerne.
Sportslig utvalg (SU) - fotball
Sportslig utvalg har gjennom sesongen fått noen utfordrende oppgaver, men de er i hovedsak resultat av
forskjellige forventninger innad i de forskjellige gruppene både i ungdoms- og barnefotballen.
Nivå/differensiering/ trenerkabaler/banekapasitet, etc. er i en stor klubb som ØHIL utfordrende. Med
klubbens hovedbudskap om «flest mulig - lengst mulig - best mulig» blir det noen ganger vanskelig å treffe
100% på f.eks en årgang som har 100 forskjellige individer som har flere titalls forskjellige oppfatninger av
fotballens mange sider. Gled/sorg/sinne/tap/seier, sosialt/satse, osv., osv. SU skal gjennom fine innspill fra
engasjerte foreldre og lagledere/trenere og årgangsansvarlige gjøre vårt beste for å prioritere fotballen på
best mulig måte for alle nivåer. Det er uansett satt ned noen verdier fra NFF / Krets og klubb som vi ønsker å
håndheve, og i all enkelhet er det viktig og ha fokus på gleden i fotball spillet. Ikke drepe engasjementet i
foreldregruppa, og ikke drepe fotball spillerens enorme glede i å spille fotball.
Sportslig utvalg er sikre på at klubben klarer å ta vare på alle. Det skal likevel være lov og satse på
«underdogen» eller toppspilleren: Vær derfor oppmerksom på hvert enkelt individ i de forskjellige årgangene.
Den stygge andungen ble til slutt en flott svane som hadde en tøff oppvekst☺.
Anlegg
ØHIL fotball har sine hovedanlegg på Hosle og på Jarmyra. Klubben disponerer også Eikeli grus,
Hosletoppen grus, ØHILskogen kunstgress (nytt i 2017) og Bekkestua kunstgress.
Driftskostnadene knyttet til anleggene er relatert til normalvedlikehold av kunstgressdekkene sommerstid,
snøbrøyting på DNB Arena og drift av varmeanlegget på denne banen vinterstid. I tillegg setter vi av midler
til fremtidig skifte av kunstgress.
Maskinelt vedlikehold ivaretas nå av Kay Prytz som har etablert et enkeltmannsforetak. Avtalen er inngått på
tilsvarende betingelser som tidligere leverandør.
Vi anslår at halvparten av våre kamper avvikles på grus, ¼ på kunstgress og 1/4 på gress. Kampene på
gressfeltet flyttes i hovedsak til grus ved store nedbørsmengder, slik at det reelle belegget av kamper på
grus utgjør rundt 60 %.
Antall spillere og lag er direkte dimensjonerende for utviklingen av klubbens anlegg. I et «rekruttere- og
beholde perspektiv» er det svært uheldig at klubbens dekningsgrad hva angår kunstgress er så lav. Dette
går særlig ut over den tidlige fasen der spillere, foresatte og trenere skal finne seg til rette i fotballmiljøet
enten det er for å spille kamper eller å gjennomføre treninger som skal bidra til å heve klubben rent sportslig.
Manglende kapasiteter og mangelfulle fasiliteter er en sterk begrensning i forhold til å utvikle klubben og nå
de målsettinger som er nedfelt i klubbens sportslige planer. Tilbakemeldingene fra våre brukere
(medlemmer) er at det er et stort ønske/behov for å utvikle ytterligere kunstgressflater.
Uttalt hovedmålsetting for det videre arbeidet med å utvikle anleggene er å få all aktivitet, i det minste så
mye som mulig, over på kunstgress før seriestart 2019. Tilgang til garderober og sanitære forhold med
toaletter er vesentlig behov som ligger til grunn for den videre anleggsutviklingen. Hensiktsmessige
lager/boder for oppbevaring av utstyr vil være er en del av dette.

Klubbens muligheter er derfor å utvikle planer og forhåpentligvis realisere følgende anlegg:
•
•

Skifte kunstgress på eksisterende baner, Jarmyra har prioritet, deretter Hosle kunstgress
Utvikle Eikeli grusbane til en kunstgressbane, men dette må ses i lys av hvordan utvidelsen av Eikeli
videregående påvirer arealbruken

•
•

Samarbeid med nærliggende klubber om leie av baner ved behov, sommer som vinter.
Utvikle Hosle grusbane til en kunstgressbane.

Cuper
I 2017 arrangerte fotballgruppen 3 cuper. ØHIL BDO cup på Hosle arrangeres av G10 og G9 Hosle/Eikeli
foreldre, ØHIL DNB cup er en ren guttecup som G10 og G9 på Grav står bak, mens Lip Smacker cup er en
jentecup som arrangeres av J10 og J9 i hele klubben. Alle cupene ble både sportslige og økonomiske
suksesser med mange fornøyde jenter og gutter! Dette er kjempearrangementer som bidrar sterkt til at
klubben kan gi et godt idrettstilbud til medlemmene våre. Dessuten er cupene særdeles viktige inntektskilder
for ØHIL fotball. Vi takker alle foreldre som har bidratt!
Fotballens dag ble videreført i 2017 , nærmere 250 barn deltok. Dette var også i år en suksess takket være
spesielt Anette Aasen og damelaget med hjelp fra juniorlagene. Vi takker alle bidragsytere på Fotballens
dag!
Oppstart barnefotballen
Vi fortsetter å produsere store fotballkull. 150 barn født 2010 har spilt fotball i ØHIL i 2017.
Sesongen har bestått av en trening i uken, 3 cuper i ØHIL regi, i tillegg har noen deltatt på andre cuper.
Glade barn med fantastisk innsats, mye moro og stor utvikling.
Underveis har det knapt vært frafall og vi håper på tilsvarende antall positive barn når sesongen starter igjen
til våren med seriespill.
Representasjon
Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg representerte klubben på Oslo fotballkrets’ kretsting i 2017. Berit
Bjerkås gikk ut av styret i Oslo Fotballkrets, men er fremdeles medlem i Fair play komiteen.
Økonomi
Økonomien i fotballgruppen er sunn, og ØHIL fotball hadde et overskudd på kr 250.778 i 2017.
Omsetningen ble på 9,097 millioner (inkl 1,3 mill i laginntekter), med andre ord 414’ høyere enn 2016 og
tilnærmet på budsjett. På kostnadssiden endte vi opp ca 1 mill over budsjett, totalt 8.515’, men også her
inngår lagkostnader på 1,3 mill og netto kostnader utgjør 7.187, ca 330 under budsjett.
Egenkapitalsituasjonen er meget god med 4,3 millioner kroner i egenkapital, og vi har et godt utgangspunkt
for videre satsing. Fotballens bankinnskudd pr 31.12.2017 utgjør kr 886.000.
Tom Brinck-Mortensen, leder ØHIL fotball

Hopp/kombinert
Det har vært lagt vekt på å jobbe mot de yngste årsklassene for rekruttering, og det har vært gjennomført to
runder (høst og vinter) med Idrettsskolen i ØHIL-bakken. Utover det har Rolf kjørt treninger 2-3 ganger i uka i
ØHIL-bakken.
Innetreninger ble kjørt på Østerås skole og trampolineområdet i Rud Idrettspark fra høstferien og frem til jul.
Det har vært fine forhold i Fossumbakken, Både K-15 og K-28 har vært klare siden januar. Grunnet liten
foreldregruppe har vi kun klart å arrangere en ukentlig trening, men med bra oppmøte på disse. Trenere har
vært Christian Inngjerdingen, Stig Hagen-Westerlund og Rolf Hennum.
På økonomisiden er tallene for hoppgruppa OK. Budsjett for 2018 med fokus på å nedbetale gjelden etter
bygging av ØHIL-bakken. Vi får gode inntekter fra bingospill og har bra med utstyr. For å styrke
rekrutteringsarbeidet ønsker vi å bruke mer på aktiviteter og å gi økonomisk støtte til deltakelse på renn og
samlinger.
Rolf Hennum og Christian Inngjerdingen har også i år vært fantastiske trenerressurser for Hopp-gruppa.
Helge Evenstad, leder ØHIL hopp/kombinert

Håndball
Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL teller rundt 413 spillere/medlemmer fordelt på 22 grupper med 45 lag
påmeldt i seriespill. De yngste gruppene, 8- og 9-åringene deltar i Loppetassen og Minihåndball serier.
Klubben har aktive spillere fra 7 års alderen til veteranklassen, og har et breddetilbud som fanger opp de
aller fleste som ønsker å spille håndball. Det å være «best med de yngre» setter store krav til lagenes
støtteapparat, trenere og oppmenn, og det jobbes godt i de yngre aldersbestemte klassene.
ØHIL har, som andre klubber, en utfordring i å sikre kontinuitet og tilvekst av spillere i guttehåndballen. Det
er derfor gledelig å oppleve at vi har flere store kull på guttesiden, som jobber godt med langsiktige planer.
Damelaget, som til nå har spilt i 6. divisjon, har over en lengre periode hatt sportslige utfordringer;
spillerstallen er tynn og sentrale spillere sliter med skader. Som et resultat av det, måtte vi dessverre trekke
laget fra seriespill denne sesongen. Noen spillere har gått over til J33 hvor det også har vært utfordringer
hva gjelder antall spillere.
Tilveksten på jentesiden er stabil og solid, og det er hele 9 spillende lag i alderen 9 til 13 år. Det er stor og
god aktivitet i de yngre jentelagene med en rekke fine individuelle prestasjoner så vel som gode laginnsatser
i serie- og cupspill.
På herresiden ble det denne sesongen gjort flere forsøk på å få nok spillere til å videreføre herrelaget i
klubben. Dette lyktes dessverre ikke, og de spillerne som var aktuelle gikk over til Haslum. Gutter 02 hadde
ved sesongoppstart også en utfordring med få spillere på laget. De trente en stund sammen med gutter 03
som hjalp til i G02 kampene, men i løpet av høsten ble det tatt ett valg om å trekke dette laget også. Gutter
03 er nå det eldste guttelaget i klubben, med 17 spillere fordelt på ett nivå 1 lag og ett lag i nivå 2.
For håndballgruppa er arbeidet med å legge til rette forholdene for at de unge skal drive med flere idretter så
lenge som mulig helt sentralt. Det å dele sesong med andre idretter betyr at man både må gi og ta – her er
en åpen dialog helt avgjørende. All erfaring viser at allsidige utøvere gir de beste resultatene.

Her er utviklingen i antall lag i håndballgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003/2004: 7 lag
2004/2005: 9 lag
2005/2006: 13 lag
2006/2007: 16 lag
2007/2008: 16 lag
2008/2009: 15 lag
2009/2010: 16 lag
2010/2011: 17 lag
2011/2012: 18 lag
2012/2013: 22 lag
2013/2014: 21 lag
2014/2015: 21 lag med deltagelse i 43 serier
2015/2016: 19 lag med deltakelse i 47 serie (totalt 103 påmeldinger hos NHF)
2016/2017: 22 lag med deltakelse i 45 serier (totalt 115 påmeldinger hos NHF)

Håndballgruppen ledes av følgende kollegium:
Leder Harald Joa
Sportslig leder Stein Andreassen
Økonomiansvarlig Erik Borthen
Dommerkontakt senior Øyvor Marton
Dommerkontakt junior Lise Svendheim
Arrangementsansvarlig Hans Jacob Kunz
Materialansvarlig Jørgen Lyche
Pådriver og kommunikasjonsansvarlig Hanne Wengaard
Rekrutteringsansvarlig NN (p.t. ubesatt rolle)
Turneringsansvarlig Hanne Wengaard
Anleggsutvikling Terje Randen

Håndballstyret i 2017:
Leder Harald Joa
Sportslig leder Stein Andreassen
Økonomiansvarlig Erik Borthen
Styremedlem Hanne Wengaard
Styremedlem Hans Jacob Kunz Brun

Noen av årets høydepunkter:
Sportslig plan
Sportslig plan er definert og vil bli tilpasset klubbens overordnede mal. Sportslig utvalg har også utarbeidet
en plan for å ivareta bredde og topp bedre, samtidig tror vi dette vil bidra til å holde spillerne og lagene
lengre. Vi har gjennomført et meget vellykket pilotprosjekt denne sesongen. Rekruttjentene, et samarbeid på
tvers av de tre eldste årgangene. Dedikerte treningsdager og ekstra påmeldte lag, for dette prosjektet. Dette
har spillerne mulighet til å trene mer, for de som ønsker det, vi har fått bedre treninger, vi har fått bedre
samarbeid med trenerne, og utnyttet kompetansen til trenerne ut til flere spillere. Vi har en rød tråd med hva
det trenes på, slik at spillerne føler seg trygge og kjente øvelser, når det er andre trenere og andre årganger
det trenes med. Vi har også fått eksterne trenere på besøk på våre økter. Det har vært Kantspillere fra
Haslum herre Elite, Tidligere landslagsspillere og Målvakt fra Bergen herre elite. Dette har vært med å
motivere jentene til å trene mer og bedre. Samhandlingene har også gitt resultater på banen. Vi merker at
motstanderen topper lagene, når de møter oss. J13 har kommet til 1/4 finale i Regionscupen. 1/8 finalen i
Petter Wessel Cup, J14 kommer dårligst nr. 2 i serien. J15 mistet målvakten rett før sommeren, og fikk to
tidlige skader og i utgangspunktet 7 spillere for 2 påmeldte lag. Hadde vi ikke startet dette samarbeidet,
hadde vi mistet J15 spillerne. Prognosene ser bra ut og det ligger an til å få et J16 lag neste sesong.
Seniorlagene/divisjonsspill, har sviktet. Etter påvente av kommende rekrutter som har uteblitt (derav
oppstartede pilotprosjekt), har vi måttet trekke både H-5.div, H-3.div og K-6.div. Ikke nok spillere, dessverre.
Utfordringen fortsetter på guttesiden, spesielt for eldre lag. Stor konkurranse mot fotballen, så vårt pilotprosjekt på jentesiden blir utvidet til et fast bestemt konsept både på gutte- og jente-siden.
Barnehåndballen vokser og vi gleder oss til 2019/2020 sesongen, da vi etter alt å dømme får en ekstra
hallflate å fordele treningstider på.
Hjertestarterkurs
For å sikre at alle lag/grupper har en eller flere som har kompetanse innen hjerte/ lungeredning, samt
kompetanse i bruk av hjertestarteren som er plassert i Hoslehallen, gjennomføres det jevnlig kurs på dette
området. Denne sesongen har vi ikke gjennomført kurs siden interessen ikke var stor nok, men vi setter opp
nytt kurs neste sesong.
Websidene og sosiale medier
Håndballgruppas nettsider er innholdsrike og velfungerende, her finner man all informasjon som trengs, og
det er lagt til rette for individuell anvendelse på lagsnivå, noe stadig flere grupper benytter seg av.
Vår facebook-side har flere enn 600 «likere» og er en god kanal for å skape begeistring om idretten vår.
Våre dommerkontakter bruker en egen facebookside i dialogen med dommere og barnekampledere, det
samme gjør trenere og oppmenn. En rekke lag har lukkede facebooksider som brukes til kommunikasjon
mellom spillere og støtteapparatet.
Trenerutdanning
Arbeidet med kvalifisering av trenere, oppmenn og lagleder er prioritert, og klubben dekker kostnadene for
de som ønsker å delta på kurs. Vi har hatt mange ivrige trener på kurs denne sesongen. Alt fra unge
kommende spirer som har hatt gleden av å trene allidretten, til trener 1 og trener 2. Trener 2 er høyeste
treningstilbud i regionen, men vi har også en trener som har tatt høyere utdanning – på Trener 3
(Høyskolestatus).

Dommerutdanning
Utdanning av dommere er en prioritert oppgave. I samarbeid med regionen arrangerer vi kurs for å utdanne
flere dommere/barnekampledere. Klubben dekker kostnadene for de som ønsker å delta på kurs.
Deltakelse på barnekamplederkurs er obligatorisk for alle i 14-årsklassen. Vi gjennomførte i høst kurs for
jenter 2002 og utdannet med det 13 nye barnekampledere.
Vi vurderer også å arrangere et nytt dommerkurs trinn I. Håndballgruppen er i vekst og dette vil medføre
behov for flere dommere. Dommerkvoten vil også vokse med antall påmeldte lag i serien.
Arrangement
Det er et generelt høyt aktivitetsnivå i seriespill så vel som tilleggs-serier (Indre Østfold Reisebyrå Cup, Oslo
Cup og Temaserier). Det er arrangement de fleste helger, i tillegg spilles det kamper på ukedager. Flere lag
har arrangert egne treningssamlinger i Hoslehallen, for å få litt variasjon – både i treningsform, øvelser og for
å fokusere på det sosiale. Denne sesongen har vi også arrangert temaserie for gutter 2003, samt minirunde
for jenter 2009.
Håndballens dag – håndballfesten
Håndballens dag er en institusjon og årets høydepunkt for store og små håndballhjerter. I år var rett i
underkant av 200 utøvere engasjert i flere enn 100 kamper, med minihåndball for de yngste og flyball for de
eldre. Hallen sydet av stemning med begeistrede spillere og en rekke foreldre, søsken og besteforeldre som
ivrige supportere. Håndballens dag arrangeres på dugnad av de eldste lagene i klubben, og spillerne stiller
som dommere, lagledere og kioskvakter. Overskuddet fordeles på de som deltar.
Turneringer i inn- og utland
I arbeidet med å etablere gode relasjoner på tvers av lagene står deltagelse på en og samme turnering
sentralt. I 2017 var det en stor delegasjon fra ØHIL som deltok på Messecup i Tønsberg. Jenter og gutter
2004 pluss jenter 2003 deltok på Partille cup i Gøteborg.
Flere lag har også deltatt på dagsturneringer i nærheten, f.eks. Langhus julecup, Kolbotn cup og selvfølgelig
Loppetassen og Minihåndball-turneringer for de yngste. Gutter 2003 deltok også på «satsningscup-en»
Petter Wessel cup i Larvik. I tillegg deltok flere av guttelagene i Oslocup – en turnering for guttelag. Her kom
både gutter 2005 og 2003 hjem med sølvpokalen!
Hoslehallen
Hoslehallen er håndballens naturlige samlingssted, og håndballgruppen er ansvarlig for drift av hallen. Dette
gir oss privilegier og handlefrihet når det gjelder utnyttelse av anlegget. I 2017 har vi fortsatt hatt fokus på å
utbedre hallrutiner relatert til vask, sikring av utstyr, slukking av lys og stenging av hall. Dette arbeidet vil
fortsette i 2018 basert på erfaringer man får med de nye rutinene, i tillegg til å bestrebe en god dialog med
skolen. Vi ser at dette arbeidet har hatt en effekt med at klager fra skolen og antall alarmer har gått
betraktelig ned. Målet er å oppnå null klager og null alarmer.
Sekretariatet har blitt oppgradert med ny PC som skal brukes til å registrere kampresultater LIVE. Dette er et
pålegg fra Norges Håndballforbund, og ØHIL har gjort alt klart for dette. Siste del av 2017/2018 sesongen vil
bli en testperiode for dette hos ØHIL. Da skal alt føres LIVE (elektronisk) og via de vanlige skjemaene
(manuelt). Neste sesong 2018/2019 så vil alt bare bli ført via LIVE systemet. Ved å føre alt LIVE (elektronisk)
så vil alle kunne følge kampene via håndballforbundet sin app (Min Handball) med «nåtids resultater».

Lesebrettet som ligger i sekretariatet vil heretter bare brukes til å spille musikk i pausene, for å skape god
stemning. Skriveren som står inne i ballrommet er blitt byttet ut med en ny og raskere utgave. Denne kan
brukes til å kopiere/skrive ut eventuelle skjemaer som måtte trenges. Dette gjøres fra den nye PC-en som er
anskaffet.
Salg av billetter og kioskvarer er en meget viktig inntekt for håndballen. En stor del av denne inntekten
brukes for å dekke dommerutgiftene. I 2017 har bruken av VIPPS blitt den største måten folk betaler for seg i
kiosken og for billetter.
Den nye ordningen med at Dommerne sender sine oppgjør via mail og så får penger utbetalt sentralt fra
ØHIL, ser ut til å fungere veldig bra.
I 2017 har vi oppgradert ballrommet et hakk videre ved å sette opp et nytt kurvsystem og tatt ned en vegg.
Dette har ført til at vi har fått vesentlig bedre plass. Det er også blitt kjøpt inn masse nytt treningsutstyr som
alle kan benytte seg av når man har treninger.
Det vi ser er at det fort blir rotete i ballrommet og vi oppfordrer trener og spillere til å ta et ansvar med å
holde rommet ryddig. Da slipper vi at ting blir borte og ødelagt.
Som leietager av Hoslehallen opplever vi gode relasjoner til hallens eier, Bærum kommune, og vi blir alltid
hørt og får god hjelp når vi trenger det.
Foreldrevettregler
I Hoslehallen henger en stor plakat med «ØHIL sine foreldrevettregler» bak sekretariatet. Dette er blitt tatt
veldig godt imot av foreldre, eksterne dommere og trenere. «Vi blir lagt merke til!» dette inngår i
holdningsarbeidet ØHIL kontinuerlig jobber med.
Fornyelse av ledergruppen
Stadige endringer i alderssammensetning på lagsnivå gjør at arbeidet med å rekruttere nye krefter til
ledergruppen må ha kontinuerlig fokus. Dette er avgjørende for å sikre kontinuitet samt videreføring av
kompetanse og erfaring.
Økonomi
Håndballgruppa er drevet etter sunne økonomiske prinsipper. Vi ligger «midt på treet» når det gjelder nivå
på treningsavgifter, og har god kontroll på kostnadssiden. Driftsresultatet i 2017 ser ut til å havne omtrent i
null, og vi har en solid egenkapitalsituasjon. Bra inntektsøkning i form av billettinntekter og kiosksalg, men
samtidig en økning på kostnadssiden i form av krav om innbetaling av arbeidsgiveravgift.
Forholdet til andre idretter
Arbeidet med å unngå kollisjoner og konflikter som fører til at utøvere må velge mellom idretter i for ung alder
må videreføres. Her har klubben fremdeles en vei å gå, og ansettelse av en Idrettskoordinator er et godt steg
i riktig retning.
Kapasitetsproblemet – Hoslehallen
Håndballen har de siste 6 årene hatt en økning av antall aktive idrettsutøvere. Som en breddeklubb har vi
barn fra følgende barneskoler: Hosle, Eikeli, Bekkestua, Grav, Steinerskolen og Jar. I dag benytter
håndballen primært Hoslehallen som hall for ØHIL sine håndballspillere. Begrenset tilgang til treningstid i hall
er største hinder i forhold til fortsatt vekst i antall lag og utøvere. Kapasitetsmessig er vi forbi den grensen for
hva som oppfattes som forsvarlig minste treningstid for en rekke lag.

Det er en glede å registrere at det vil bli bygget en flerbrukshall i forbindelse med utvidelsen av Eikeli
Videregående Skole. Vårt håp er å få en tilsynsavtale tilsvarende den vi har i Hoslehallen. Planen er at
anlegget skal være klart til skolestart høsten 2019.
Dommere
Alle påmeldte lag fra 12-årsklassen og oppover teller på dommerkvoten. Vi har imidlertid en mulighet til å
redusere kvoten ved å dømme alle hjemmekamper for en eller flere av klassene J12 og G12.
I sesongen 2016/2017 har vi 13 kvotedommere. 3 er erfarne dommere som har dømt i mange år. De øvrige
er yngre som dømmer yngre årsklasser. Flere av dem har deltatt i regionens dommerutviklingsgrupper og
kan nå dømme opp til 14- og 15-årsklassen..
Regionen setter ikke opp dommere for hjemmekamper opp til 11-årsklassen. Det er klubbens ansvar å
dømme disse kampene. Vi har mange påmeldte lag i de yngre klassene og det blir dermed mange kamper
som skal dømmes. Kampene blir dømt av barnekamplederne og de yngre dommerne. Vi har som mål at det
skal være observatør til stede på alle barnekamper som blir dømt av barnekampledere. Dette målet har vi
klart å oppfylle.
Rett etter at fristen for kvotedommerpåmeldingen var gått ut endret håndballtinget kravene for antall
kvotedommere. Tidligere har antall lag fra 11-årsklassen og oppover telt på kvoten. F.o.m sesongen
2016/2017 ble dette redusert til antall lag fra 12-årsklassen og oppover. Dette resulterte i at vi fikk ansvaret
for å dømme flere hjemmekamper enn tidligere sesonger (11-årsklassen).
Siden regelendringen kom etter fristen for dommerpåmeldingen, hadde vi også for mange kvotedommere
påmeldt. Vi vurderte at det var for sent å endre dette siden vi allerede hadde gjort avtaler med dommerne. I
inneværende sesong har vi dermed hatt 3 kvotedommere flere enn det som var kravet. Etter nyttår inngikk vi
en leieavtale med Bøler IL. De hadde mistet en av sine kvotedommere pga. skade og fikk leie en av våre.
Vi har en egen Facebook-gruppe for å ha en lettvint måte å dele informasjon med håndballdommere og
barnekampledere. Alle dommerne, barnekampledere og mange foreldre til barnekampledere er medlemmer i
gruppen (https://www.facebook.com/groups/ohil.handballdommere/).
Harald Joa, leder ØHIL håndball

Langrenn
Vår langrennsgruppe har ca. 240 medlemmer. Treningene ledes av ca. 20 ungdoms-trenere, rekruttert fra
nærområdet, mange med fartstid fra ØHIL. Ca. 20 voksne har sentrale verv, i tillegg har mange foresatte
roller i de ulike aldersgruppene.
Drift
Det er 7 treningsgrupper i sving, i alderen 8-16 år. For de yngste kjører vi skileik en gang pr. uke, for de
øvrige to-tre treninger pr. uke. Jenter og gutter trener sammen. Langrenn er en foreldreintensiv idrett. Etter
aktiv rekruttering er foresatte fra alle grupper aktivt med i drift av gruppen. Vi kjører «17. mai modellen» på
renn, dvs. at visse alderstrinn har ansvaret for arrangement av tre renn, Naborundens 1. renn* (sammen
med SIF), Hoslerennet og Klubbmesterskapet.
*) et arrangement vi f.o.m. 2018 har overtatt hovedansvaret for.
Vi har et meget bra samarbeid med Fossum om bruk av treningsfasilitetene der. Således klarer vi sammen,
gjennom koordinerte treningstider, ukentlig å sluse ca. 1.000 langrennsløpere gjennom anlegget. Det er noe
flyt av medlemmer mellom ØHIL Langrenn og Fossum, stort sett med netto tilgang til ØHIL Langrenn.

Utfordringer
Snømangel har vært en utfordring, mens sesongen 2017/2018 har gitt oss bedre forhold
ØHIL Langrenn hilser velkommen at klubben har fått en idrettskoordinator slik at man bedre kan legge rette
for at fleridrett skal kunne drives i ØHIL og oppmuntre til det.
Styret i langrennsgruppen består av:
Styreleder
Sportslig ansvarlig
Økonomiansvarlig
Rekruttering og koordinering mellom idretter
Kommunikasjon og WEB

Eilert H. Lund
Rune Bjerkelund
Erlend Moe
Ellen Christine Carlsen
Espen Braata

Styret har i 2017 avholdt 5 styremøter.
Arrangementer 2017
I januar hadde vi våre populære treningsleir, denne gang på Bardøla, og for første gang på lenge med hele
gruppen samlet på en helg, på et sted. En stor suksess. Til sammen deltok 340 personer, med stort og
smått. Her kjører vi også teknikk kurs for foresatte.
I januar ble også det første av tre Naborunde-rennene arrangert, i Sørkedalen, der SIF og ØHIL Langrenn er
co-arrangører. Ca. 1200 barn deltok, hvorav ca 150 fra ØHIL.
29. januar arrangerte vi Hoslerennet, også i Sørkedalen, med ca. 400 deltakere hvorav ca. 150 ØHILutøvere, som også sportslig begynner å gjøre seg mer synlig på toppen av resultatlisten. Klubbmesterskapet
ble arrangert 1. mars i Sørkedalen med mer enn 270 påmeldte, inkludert en stor senior klasse. I tillegg har
det vært flere samlinger gruppevis.
Sportslig og sosialt innhold «hånd i hånd»
Våre utøvere deltar i en rekke konkurranser, og gjør seg bemerket også på renn. Vi ser mange løpere som
gjør store fremskritt teknisk og fysisk. Samtidig som vi er opptatt av at enkeltløpere lykkes har vi et sterkt
fokus på at langrenn skal leve ut klubbens motto «Fordi det er gøy» og «Flest mulig – lengst mulig.» Det
legges stor vekt på sosiale arrangementer, og barna tas med på råd hva de synes er gøy.
Økonomi
Langrennsgruppen har sunn økonomi og bra økonomistyring. Til tross for at vi benytter lønnede
ungdomstrenere er vår treningskontingent lavere enn hos klubbene i vårt nærområde. Vi er sterkt opptatt av
transparens og vise tydelig hva medlemskontingenten går til.
Eilert H. Lund, leder ØHIL langrenn

Soft-baseball
Styret har i 2017 bestått av
Philip Tolloczko (leder) Ian Clark (sportslig leder) Sigrid Kürschner Broekema, (økonomi/administrasjon)
Morten Daviknes (bane/anlegg)
Økonomi
Positivt driftsresultat for 2017. Lavere driftsutgifter kompenserte for lavere inntekter enn budsjettert. God
egenkapital.
Medlemsutvikling
Vi ligger stabilt rundt ca 50 aktive medlemmer. I 2017 var de fordelt på to lag; ett barnelag, og ett kombinert
ungdomslag/seniorlag. Videre vekst er fortsatt begrenset til kapasiteten på trenersiden og kunnskap om
idretten. Få medlemmer kommer fra nærområdet og er spredt fra Asker/Drammen til Oslo vest, Vår gruppe
har høyt innslag av andre kulturer, for eksempel har vi spillere fra USA, Canada, Nederland, Puerto Rico,
Cuba.
Aktiviteter
Sporten er generelt lite kjent, også blant spillernes foreldre, og derfor hviler mye sportslig ansvar på få
personer. Gruppen har på plass flere støttefunksjoner for å avhjelpe det sportslige apparatet.
•

Barn

Vårt barnelag har gjennomført treninger og deltatt i seriespill. I 2017 var det for første gang seriespill
for barnelag i østlandsområdet. Vi har også gjennomført aktiviteter med Idrettsskolen hvor to
årganger fikk gjennomført baseball i to omganger.
•

Ungdom/senior

I 2017 hadde vi ett lag i forbundsserien (nivå 2) i regi av Norges Soft-Baseballforbund. Laget bestod
av spillere fra 13 år og oppover. Ca 10 av spillerne deltok på Norges Soft-baseball forbunds
«baseball-akademi», som er et gratis tilbud til de som viser dedikasjon og motivasjon for å utvikle
seg i baseball. Vi har den største andelen spillere på akademiet. Når det gjelder landslagsnivå deltok
4 spillere på landslaget.
For sesongen 2018 har vi meldt på ett lag i barneserien. Det planlegges et mye høyere aktivitetsnivå i 2018
for ungdom/senior. Vi har meldt på ett lag i eliteserien og NM, ett lag i forbundsserien (nivå 3) og ett lag til
U18 NM.
Sportslige resultater
Barnelaget gjennomførte serien. I forbundsserien kom vi på andre plass etter 10 seire og 4 tap.
Treningsforhold/baneforhold
Bærums eneste baseballbane befinner seg på Bærums idrettspark eller det vi kaller, ‘Rud softball and
baseball park.’ Den er en av to baseballbaner i Oslo området. Banen er dedikert kun for baseball som er
tilpasset for barn, softball og baseball. Denne banen vil fra 2019 bli delt med cricket da det kommer ny
firidrettsarena på Bærum Idrettspark. Klubben har sammen med BIR jobbet opp mot kommunen for å finne
en så god løsning som mulig.

Spillere og foreldre uttrykker et klart ønske om mer stabile treningsforhold i nærmiljøet. Vi har over tid jobbet
for å få til en bane for barn i nærmiljøet og har i 2017 fått både finansiering og godkjent planer for en
barnebane på Hosle ved klubbhuset. Dette håper vi bedre rekrutteringen fra nærområdet og vil være til glede
for skole og uorganisert aktivitet.
Facebook/nettsider
Soft-baseball gruppen har 2 aktive åpne Facebook sider:
www.facebook.com/ohilsoftbaseball/
www.facebook.com/Rud-softball-baseball-park-156918544373357/
Philip Tolloczko, leder ØHIL Soft- baseball

