
IDRETTSUTVALGET  12.04.2018

TEMA: Allsidighet og bredde for ungdomsidretten

Hvor står vi i dag og hva gjør vi videre?

Vedlegg 1 til protokoll fra IU 12.04.2018.



ØHIL: Allsidighet og bredde

REFLEKTER I EGEN IDRETT FØR MØTET

Hvordan ivaretar vi ungdommens egne ønsker?
- Håndball gjennomfører samtaler med spillerne mtp kartlegging av nivå og treningsiver
- Bandy vil iverksette samtaler med spillerne høsten 2018
-Hopp: Ungdomshopperne går til Kollenhopp og de har ingen ungdommer i ØHIL

Har idrettsgrenen et eget mål for ungdomsidretten?
- Håndballen har mål på lagsnivå
- Bandy, lagsnivå og gruppenivå (sammenslåtte årganger)

Hvordan følger dere opp de som sier at de vil slutte eller som plutselig ikke dukker opp på 
trening lenger?

- Foreløpig ligger dette til hver og en lagleder, dvs dette blir individuelt

Hva kan årsaken til frafall være i din idrett?
- ønske om å spille på ulike nivåer, når de er 13/14 år skjer det mye i «hodet» på ungdommen 
og de har også mye (for mye?) å velge mellom, skole, venner, andre fritidsinteresser,  
- Idrettene trenger større grupper/større antall fra starten av for å kunne fortsette 
med en stor gruppe på ungdomsnivå



ØHIL: Allidrett og bredde for ungdomsidretten

MÅLET vårt i kveld er 

Å kartlegge NÅ- situasjon for ØHIL-ungdommen i alderen 13 – 19 
år, samt å finne tiltak for å beholde de aktive lengre i ØHIL.

For å nå målet skal vi diskutere mulige tiltak og handlinger vi kan 
iverksette for våre ungdomsutøvere i tråd med ØHILs visjon: 

«Flest mulig – lengst mulig» og 

«Fordi det er gøy»! (IU skal gjøre det gøy for alle parter!)



ØHIL : Allsidighet og bredde

Hva tilbyr ØHIL ungdommen i aldersgruppen 13-19 år?

Av aktiviteter?
Bandy, Fotball, Håndball, Langrenn og Baseball
Hopp/kombinert – samarbeid med Kollenhopp
Alpin – ingen ting

Av verv?
Trenerverv? Dommerverv? Styreverv?
Alle har muligheter for å bli trenere
De fleste idretter tilbyr muligheter for å bli dommere
Ingen har styreverv for ungdommene

Av kurs?
Trenerkurs? Dommerkurs? Lederkurs?
ØHILs egen trenersamling
Alle idrettene tilbyr/legger til rette for trenerkurs og dommerkurs (Hopp er det kun i Storhopp)
Det finnes kurs gjennom forbundene, men det har ikke vært noen «synlige» potensielle ungdommer 
ennå i de idrettene som var representert på møtet



ØHIL : Allsidighet og bredde (oversikt over verv/kurs) 

VERV KURS

• Bandy Dommerverv trener/dommer

• Fotball Dommerverv trener/dommer

• Hopp/kombinert Ingen trener

• Håndball Ingen trener/dommer

• Langrenn trener

• Baseball trener/dommer



ØHIL: Allsidighet og bredde

OVERSIKT OVER UNGDOM (13-19 ÅR) SOM DRIVER MED FLERE ENN EN IDRETT PER 15.2.2018

Totalt har vi registret 789 ungdom i klubb adm som driver med idrett

Fotball /annen idrett 580

kun fotball 121

Bandy / annen idrett 46

kun bandy 17

Langrenn / annen idrett 58

kun langrenn 10

Håndball / annen idrett 139

kun håndball 78

Baseball / annen idrett 13

kun baseball 13

Hopp / annen idrett 2

kun hopp ?



ØHIL: Allidrett og bredde

Ut i fra oversikten fra Klubb adm kan vi følge våre aktive ungdommer i ØHIL

Vi kan starte nå og ta en sammenligning til neste år, om 3 år osv…

Interessant for hvert årskull?
13 år: 14 år: 15 år:

16 år: 17 år: 18  år:

Interessant for hver idrettsgren?
Bandy:
Fotball:
Hopp/kombinert:
Håndball:
Langrenn:
Baseball:

Det er interessant med statistikk for å følge utviklingen hvis mulig. Vi ønsker at det gjennomføres 

en oversikt hvert år på de 13-14 år, 15-16 år og 17-18 års gruppene. Vi mener det blir mer 
hensiktsmessig å gjennomføre det med to årganger slått sammen for å få til en «god klasse».



ØHIL: Allsidighet og bredde – Status er: 
Hvor mange ungdommer i alderen er  - S/T/D - i ØHIL?

Bandy:
Spillere: 17 Trenere: 14 Dommer: 5

Fotball:
Spillere: 171 Trenere: 18 Dommer: 150

Hopp/kombinert:
Utøvere:   2 Trenere: 0 Dommer: 0

Håndball:
Spillere:  78 Trenere: 1 Dommer: 35 barnekampledere

Langrenn:
Utøvere: 10 Trenere: 26 Rennleder: 0

Baseball:
Spillere: 13 Trenere: 3 Dommer: 5



ØHIL : Allsidighet og bredde

Fortsettelse….. Hva tilbyr ØHIL til ungdommen i aldersgruppen 13- 19 år?

Annet?

ØHILs interne Trenersamling  = alle får tilbud

Temasamling i egen idrettsgren / felles samling?? Temasamling i egen idrett

Arrangementer av, for og med ungdommen?? Sett landskamp i håndball i hallen

Sosiale arrangementer?? Kveldsmat etter trening, Paintball, klatring, film- og pizzakveld



ØHIL : Allsidighet og bredde

• Hvordan ivaretar vi ungdommens egne ønsker?

Har idrettsgrenen mål for ungdomsidretten?

• Bandy: Ja, lagsmål og mål om å stille lag i alle aldersgrupper

• Fotball: Lag i alle divisjoner for gutter, og lag i alle øverste divisjoner for jenter

• Hopp/kombinert: Kollenhopp

• Håndball: Differensierte treninger, og mer trening for de ivrigste, jobber nå med flere årganger sammen for 
å kunne ha lag når de blir eldre

• Langrenn: Høy renndeltagelse og høy kvalitet på – og fornøyde ungdomstrenere

• Baseball: Ja, bl a gis sportslig grunnlag for seriespill i seniorklassen og øvrige turneringer

Hvordan følger vi opp frafallet? Ulikt, mye opp til laglederne, men her kan vi forbedre oss.

Kan de få andre roller i idrettslaget – endre på aktivitetstilbudet? 

- Gi utvalgte ungdommer trener/lederkompetanse? 

- Få de med på uorganisert trening f eks Young Active i samarbeid med Fossum? 

Har vi ungdomsutvalg? Nei, men det er vi positive til hvis ungdommen selv ønsker det, og da må idrettene 
selv  prøve å verve en dedikert ungdom til dette utvalget. Det bør skrives et mandat til Ungdomsutvalget og 
være en form for representasjonsutvalg, dvs en ungdom fra hver idrett.



ØHIL : Allsidighet og bredde

• Samarbeider noen av idrettene om aktivitetstilbudet for ungdommen vår? 

• Ja: Hvem og hvordan: Ja, langrenn inviterer til felles løpeturer

• Nei: Hvorfor ikke? Hva er mulig å få til? 

- Det bør være mulig å drive med flere idretter i klubben. Her må det bedre kommunikasjon mellom trenerne så utøverne

ikke blir overtrent (skadet)

- Felles treninger «Out of seson training»

• Hvordan kan vi legge til rette for at ungdommen kan delta på flere idretter gjennom ungdomsårene? 

- Idrettene må respektere hverandre, og vi må bli bedre på opplæring av trenere mtp hva de kan forlange av sine 

utøvere, og hva de har anledning til å si. Klubben må settes foran laget. Vi kan ikke «straffe» noen utøvere fordi de er 

gode i flere idretter, vi bør heller legge til rette for de. Bonusspiller-ordningen skal gjøres kjent for alle trenerne

Kan vi gi ungdommen en «ungdomspris» (felles medlemspris på flere aktiviteter)?

• Er det noe som fungerer bra i ungdomsidretten i ØHIL? Det er mye bra, vi har mange, flinke trenere, MEN vi kan 
alltid bli bedre.



ØHIL : Allsidighet og bredde

Handlinger / tiltak i ØHIL

Involvering av ungdommene i konkrete handlinger/tiltak

1-3 TILTAK som var målet vårt for møtet?

1: Vi ønsker å lage en «Out of seson» trening som kan tilbys våre ungdommer. Felles trening som har 
fokus på f eks oppbygging av kjernemuskulaturen (sirkeltrening/bootcamp) og skadeforebygging. Her 
trenger vi både interne og eksterne ressurser for å gjøre dette lystbetont, variert og populært.

2: Invitere gode foredragsholdere (Anja Edin? Eller andre?) for å snakke til og med ungdommene.

3. Sosiale tiltak som TV-sendinger, en åpen kveld i måneden med f eks kveldsmat etter treningen når vi 
får hele klubbhuset.

Når skal handlingene / tiltakene settes i gang? 

I løpet av Høsten 2018

Hvem har ansvaret for gjennomføring og oppfølgning?

Idrettsutvalget/Sportslig utvalg i hver idrett, samt Idrettskoordinator 


