Øvrevoll Hosle IL - IDRETTSUTVALGET
Møte i Idrettsutvalget
Torsdag 6.09.2018 kl 1930-2200 på Klubbhuset
Disse er innkalt: Tom Brinck-Mortensen, Eilert H. Lund, Philip Tolloczko, Eivind Thorne, Harald Joa,
Håkon Engebu, Helge Evenstad
Saksnummer Sak
47
Presentasjon av de fremmøtte
48a
Oppstart av fotball for 1.klassinger på høsten

Ansvarlig
Tommy
Kirsten

48b

Rekruttering/Kommunikasjon
- Hva tilbyr de forskjellige idrettene.
- Felles informasjon om aktiviteter for 2012-barna
- Felles fremsnakk av andre idretter
Informasjon fra idrettskoordinator
- Idrettsskolen (status): Trenere, Øktplaner, antall
foreldrehjelpere

Kirsten/Tommy,
idrettene

Treningstider høst/vinter 2018-2019
- Status oppsett av treningstider

Tommy, idrettene

49

50

Tommy

-Treningstider skal godkjennes av adm/idrettskoordinator
51

Eventuelt
-Agenda for neste møte
-Dato for neste møte
Tilstede:
Håkon Engebu (alpint)
Morten Vikanes (alpint)
Jon Erlend Dahlen (bandy)
Tom Brinck-Mortensen (fotball)
Helge Evenstad (hopp/kombinert)
Harald Joa (håndball)
Eilert Lund (langrenn)
Ellen Christine Karlsen (langrenn)
Philip Tolloczko (baseball)
Tommy Rognstad (adm)
Kirsten Vanberg (adm)
Møtekalender:
Torsdag 29. november 2018
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

06/09/2018
47
Tommy
Orientering
Presentasjon av de fremmøte

Orientering:
Kort presentasjonsrunde av de fremmøtte, samt av Tommy (NY)
Idrettsutvalgets bemerkninger:
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Møtedato
06/09/2018
Saksnummer
48a
Saksbehandler
Tommy/Kirsten
Type sak
Beslutning
Oppstart av fotball for 1.klassinger på høsten
Saksnavn
Bakgrunn:
ØHIL fotball har de senere år registrert fallende rekruttering som vist i tabellen under.
Rekruttering ØHIL fotball - historikk

År Årgang barn
2018
2011
2017
2010
2016
2009
2015
2008

Antall ved
oppstart (vår
2.klasse)
125
152
220
235

Antall nå
122
146
195
183

Nedgangen de to siste årene skyldes i hovedsak to ting, mindre interesse blant jenter (fra 2017) og
bortfall av Bekkestua (fra 2018).
ØHIL fotball ønsker basert på dette å gi et tilbud til 1.klassinger allerede ved skolestart, altså ikke
vente til våren i 1.klasse. Slik vi forstår så vil alpin tilby aktivitet for 1.klassinger etter nyttår og bandy
har planer om det samme.
Vi erfarer til dels stor etterspørsel etter aktiviteter for 1.klassebarn på høsten, men må da svare at vi
kun har et Introduksjonstilbud på 2-3 treninger og en liten cup. Klubben som så dann tilbyr idrettsskole
for 1.klassinger, men det er her et tak på 100 barn, så vi favner naturlig nok ikke alle aktuelle barn i
vårt nedslagsfelt.
Samtidig opplever vi at Haslum IL på Bekkestua skole tilbød trening gjennom vinteren 2017/2018 for
1.klassinger slik at alle barn på Bekkestua valgte å gå til Haslum. I år har de fulgt opp med å tilby 6
gratistreninger i høst og vil trolig(?) tilby også innetrening i vinter. Bekkestua må derfor anses tapt for
2012-årgangen. Stabæk har i mange år tilbudt treninger fra (4)- 5 årsalderen. På eldre årganger
opplever vi for øvrig økt konkurranse fra Stabæk innen barnefotballen, spesielt da på Grav skole (se
frafall på 2008- barn i tabellen over).
ØHIL fotball er en viktig døråpner inn i ØHIL og inn i andre idretter, synkende oppslutning om fotball
må antas å få konsekvenser også for de andre idrettene.
Vi ønsker å kunne gi et tilbud for 1.klassinger fra skolestart og frem til høstferien (uke 40). Det
vil ikke gis et tilbud om fotball for 1.klassinger i vinterhalvåret.
Vedtak: Det ble vedtatt å utsette behandlingen av saken til neste møte, etter at vi har hatt en
prinsipiell diskusjon rund hva klubben skal tilby 1-klassinger.
IK etterord: ref protokoll 23.11.2017, sak 38
Dette er diskutert tidligere ift «Allsidighet og bredde», uten innvendinger fra noen av idrettene, så
lenge dette er nedfelt i idrettenes sportslige planer. I forkant av neste møte oppfordres idrettene
til å sjekke hva som gjøres i naboklubbene. Hovedstyret oppfordret i Hovedstyre-møtet at
idrettene styrebehandler saken.
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Møtedato
06/09/2018
Saksnummer
48b
Saksbehandler
Tommy/Kirsten
Type sak
Orientering
Saksnavn
Rekruttering/Kommunikasjon
Bakgrunn:
- Hva tilbyr/ønsker å tilby; Hver enkelt idrett.
- Felles informasjon om aktiviteter for 2012-barna (Vedlegg 1)
- Felles fremsnakk av andre idretter, basert på ØHILs visjon «Best på allsidighet». Basert på dette
har fotball innført «bonusspilleren». Hva er en bonusutøver, hvordan behandles en bonusutøver.
ØHIL mener: Er du god nok, da er du god nok uavhengig av antall treningsdager/timer.
(oppfølging av sak 44 fra møte 12/04/2018)
Orientering:
Enighet om å omdøpe «bonusspiller» til «bonusutøver» og at alle idretter benytter dette.
Idrettsutvalgets bemerkninger:
IK fortsetter arbeidet med å utvikle en definering av hva en «Bonusutøveren» er og hvordan de
skal behandles. Dette legges så ut ohil.no
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Møtedato
12/04/2018
Saksnummer
49
Saksbehandler
Tommy
Type sak
Orientering/Beslutning
Saksnavn
Informasjon fra Idrettskoordinator
Bakgrunn:
Idrettsskolen (status): Trenere, Øktplaner, antall foreldrehjelpere
Årsplan for Idrettsskolen (kan bli små endringer avhengig av arenakapasitet):
Fotball

Hopp

Håndball

Bandy

Langrenn

Baseball

Motorikk,
koordinasjon,
mm

35,36,37,

13,14,15
(2019)

44,45,46,

2,3,4,5,6

7,9,10,11,

18,19,20,

41,42,43

12

21,22

38,39

47,48

Høstferie uke 40, juleferie uke 49-1, vinterferie uke 8 og påskeferie uke 16 og 17 i 2019.
Det er idrettene som selv stiller med trenere på Idrettsskolen og på denne måten sikrer vi 100% fokus
innen de enkelte idrettene. Det vil allikevel være nødvendig med varierende behov for hjelp fra foreldre
gjennom sesongen (2-6 per økt). Vi har en fast gruppeleder som følger gruppen gjennom året
Størrelsen på gruppene med 6-åringene er på ca. 25 barn. Det er MANDAGER som er den faste
treningsdagen
ØKTplaner utarbeides av idrettene selv, dere det skal fremkomme tidsplan for økten, øvelser og
progresjonsplan.
Orientering:
IK sender ut mail til idrettene der de setter opp en plan for sine økter.
Idrettsutvalgets bemerkninger:

5

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

06/09/2018
50
Tommy
Orientering/Beslutning
Treningstider høst/vinter 2018-2019

- Status oppsett av treningstider fra idrettene
- Treningstider skal godkjennes av adm/idrettskoordinator etter at arenakabalen er fordelt
Orientering:
Alle idretter rapporterer inn ønske for vinteren seneste 15/9
Idrettsutvalgets bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

12/04/2018
51
Tommy
Orientering/Beslutning
Eventuelt

Premier: Vi undersøker muligheten for felles innkjøp og utseende for bl.a. å styrke klubbens identitet.

Nettside: Sende inn oppdatert info og biler av alle.
-Agenda for neste møte:
-Dato for neste møte: 29,11 2018
Orientering:
Alle var positive til en felles utforming, men det kom innspill om at det må være en tydelig forskjell
mellom idrettene. Skisser vil sendes ut når vi har fått inn løsningsforslag. IK ønsker tilbakemelding
fra alle idretter om volum og type premier/oppmerksomheter de har behov for.
Idrettsutvalgets bemerkninger:
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