
 

Referat fra møte med foresatte på Bardøla 

Tid:  6.1.2018 

Sted:  Bardøla 

Tilstede: + 100 voksne 

 

Agenda 

1) Status ØHIL Langrenn 

Styret og Sportslig Utvalg gjennomgikk status og hva ØHIL Langrenn står for: 

 «Fordi det er gøy» -«Flest mulig lengst mulig» 

 Vi følger Skiforbundets retningslinjer og har etablert en sportsplan etter disse 

 I ØHIL Langrenn skal gjelde åpenhet og raushet: 

o alle barn skal møte «åpne dører» 

o ingen skal stenges ute p.g.a. ferdighet 

o samme «kakeoppskrift» skal gjelde for alle grupper 

o dere skal vite hva kontingenten går til 

 Ca 240 medlemmer, 50/50 jenter og gutter, som trener sammen 

 Gjennomgang av hvem som gjør hva i ØHIL Langrenn, inklusive styret og Sportslig Utvalg.  Styret fortsetter ut 

sesongen, men man søker fra høsten 2018 en ny ansvarlig for økonomi.  De fremmøtte hadde ingen 

kommentarer til dette. 

Trening og renn 

Gjennomgang av modellen med ungdomstrenere, hjelpetrenere, HTK, mentor og oppmenn. 

SU kjørte to diskusjoner, begge med stort engasjement: 

Projekt Ivrig gruppe – for dem som ønsker noe mer, bl.a. med fokus på teknikk og ekstra samlinger.  Det var stor 

stemning for å ha et slikt ekstra tilbud.  SU utreder dette videre. 

Deltakelse på renn.  Konklusjon; alle ønsker mer deltakelse på renn, de foresatt ønsker at klubbens pusher mer på 

dette (info ligger opp nettet og er sendt ut), men innser at dette også må skje gjennom engasjement i de enkelte 

årgangene. 

Gjennomgang av arrangering av våre hovedrenn; Naborunden i Sørkedalen, Hoslerennet og KM, ved respektive 

ledere.  Alle finner sted i Sørkedalen.  Klubben har et godt samarbeid med SIF (vår rennarena) og Fossum (vår 

treningsarena). 

SU kjørte en gjennomgang av hva man trenger av utstyr til trening og renn, samt råd om smøring.  Fokus på enkle og 

rimelige løsninger. 



 

Økonomi 

Gjennomgang av hovedtall for ØHIL Langrenn. 

 Kontingenten går uavkortet til å lønne våre ungdomstrenere. 

 Sammenligning av kontingent for våre naboklubbers, som viser at ØHIL ligger lavere/på linje med disse. 

 

2) Foreldreengasjement 

Styret påpekte at å skape et hyggelig, trygt sosialt miljø for barna er den viktigste oppgaven de foresatte har. 

 Vi kan lage en ramme, de foresatte må skape trivsel. 

 Entusiasme hos de voksne gir entusiasme hos barna. 

ØHIL Langrenn drives administrativt av foresatte på frivillig basis. Vi ønsker mange damer med - ikke bare gutta. 

ØHIL Langrenn har et meget bra foreldreengasjement. Vi tror det skyldes at de foresatte liker og identifiserer måten 

ØHIL Langrenn drives på. 

 

3) Utfordringer  

Presentasjon av det arbeid som pågår i Idrettsutvalget ifm idrettkoordinering, både innen sesong og mellom sommer 

og vinteridretter. 

 

 


