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Hovedstyremøte  
Torsdag 22.11.18 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

57 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 

58 Bakgrunn for møtet Sverre 

59 Oppsummering softball/baseball, sesongen 
2018 

Softball/baseball-styret 

60 Oppstart bandy, sesongen 2018/2019 Bandy-styret 

61 Oppstart langrenn, sesongen 2018/2019 Langrenn-styret 

62 Oppstart håndball, sesongen 2018/2019 Håndball-styret 

63 Oppstart hopp/kombinert, sesongen 
2018/2019 

Hopp/kombinert-styret 

64 Oppstart alpin, sesongen 2018 Alpin-styret 

65 Oppstart idrettsskolen, sesongen 2018/2019 Idrettskoordinator 

66 Rehabilitering av Hosle kunstgress Sverre 

67 Eventuelt Skule 

 
  

 
Innkalt: Hovedstyret, idrettene (minus fotball), idrettskoordinator, Sverre 
 
Invitert: Fotball 
 
Tilstede: Skule (HS), Elin (HS), Rune (HS), Helge (hopp), Eilert (langrenn), Morten (alpin), Martin (bandy), 
Philip (baseball), Torunn (idrettskoordinator), Sverre (daglig leder) 
Forfall: Ingunn, Nikolai, Anders 
 
Kalender: 
 
Torsdag 13. desember kl. 1930 (Budsjett 2019)  
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 57 

Saksbehandler Skule 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (25.10.2018) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling til møtet 22.11.2018 er sendt ut i forkant. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 25.10.2018 og innkallingen til møtet 22.11.2018 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 58 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Bakgrunn for møtet 

Orientering:  
 
Etter et svært godt møte med fotballstyret/sportslig utvalg i forrige styremøte, ble de øvrige idrettene innkalt 
til dette møtet for å orientere styret om status i idretten. Tidspunktet er naturlig ettersom sommersesongen 
er nylig avsluttet, og vintersesongen er i startgropa.  
 
Idrettene ble utfordret på følgende i innkallingen (30.10.2018):  
 
Hovedsak på styremøtet 22. november er «Oppstart vinteridretter/oppsummering sommeridretter», og alle 
idrettene må stille med en (eller flere) fra sitt styre.  
 
Vi har mye på stell i klubben, og det er viktig for hovedstyret å føle på det som rører seg på grasrota! Dere vil få 
inntil 10 minutter hver, og noen sentrale punkter dere kan forberede:  
 

- Medlemsutvikling (trender over tid, spesielle tiltak dere har fokus på) 
- Status trenere (strategi for rekruttering, lønnede/frivillige og trenerutvikling) 
- Generelt om sportslig organisering («klubben er sjefen»; hvilke føringer gis fra idrettene i forhold til 

treningsinnhold og organisering) 
- Spesielle satsningsområder? 
- Samarbeid mellom ØHILs idretter (positive erfaringer og områder som kan bli bedre) 
- Andre ting dere ønsker å legge fram 

 
Dersom dere trenger hjelp i planleggingen, tar dere kontakt med Hanne/Tommy/meg! Ellers ligger en del 
statistikk og deres egne årsmeldinger under sakspapirene til de foregående årsmøtene.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er svært fornuftig med slike gjennomganger med idrettene, og ønskelig at dette gjentas minst en gang i 
året. Tidspunktet i overgangen mellom sommer og vinter (som nå) er fornuftig.  
 

  

https://ohil.no/arsmoter-i-ohil/


  

 4 

 

Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 59 

Saksbehandler Softball/baseball-styret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppsummering softball/baseball, sesongen 2018 

Orientering:  
 
ØHIL softballø/baseball har ca 40 spillere og har deltatt med 2 lag i seriespill. A-laget spiller i øverste 
divisjon og har 4-5 spillere på landslaget. Flere spillere på A-laget er egen-rekrutterte spillere, som vi er 
stolte av. Har ambisjoner om å være best i Norge om få år! 
 
Trenere rekrutteres internt, og derfor er det viktig å ha et seniorlag. Vi har ungdomstrenere for barnelaget, 
som fungerer svært godt. Emil Fjellvang er en super ressurs og et forbilde for de yngste spillerne.  
 
Rekruttering har vært en utfordring. Det er håp om at Idrettsskolens nye modell og ny rekrutteringsbane på 
Hosle vil bedre rekrutteringen av lokale spillere. Idrettsutvalget blir en viktig arena for å utnytte klubbens 
størrelse og bedre samarbeidet med øvrige idretter.  
 
I forbindelse med ny friidrettsarena på Rud, vil det kunne bli utfordringer, nå som banen skal deles mellom 
cricket og baseball. Det er ønskelig med støtte fra anleggsutvalget/administrasjonen i denne forbindelse.  
 
Presentasjonen som ble vist ettersendes hovedstyret og idrettene.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret takker for en god gjennomgang! 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 60 

Saksbehandler Bandy-styret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart bandy, sesongen 2018/2019 

Orientering:  
 
ØHIL bandy har en god trend i forhold til en økende medlemsmasse. Pr nå er det 55 påmeldte barne til 
sesongen i årskalssene  2011 og 2012. 
 
Vi har aldri hatt flere senior-spillere, og stiller med 2 seniorlag i 2018/2019-sesongen.  
 
Det er viktig med mange seniorspillere, som også er trenere for yngre spillere.  
 
Ativiteten er i full gang med istreninger (Rud og Bogstad). Vi har hatt 20 stk på akademiet, som har 
treninger på Bogstad etter skoletid (kl. 16).  
 
9 ungdomstrenere går/har gått på Trener 1-kurs. ØHIL bandy sponser kurskostnadene mot å binde seg 
som trenere i et eller to år. Eivind tar/har tatt trener 2, og er også med i trenerteamet for et av de 
aldersbestemte landslagene.  
 
Foreldretrenere er viktige i barne-idretten, og de får diverse kursing gjennom året.  
 
ØHIL bandy har de siste årene hatt gode sportslige resultater.  
 
Rekruttering av spillere er et viktig satsningsområde, spesielt er det får jenter.  
 
ØHIL bandy har innarbeidet gode rutiner for gjennomføring av egen cup på Hoslebanen i januar.  
 
Det er ønskelig med felles trening (kondisjon/styrke) på tvers av idrettene utenfor sesong. Det er naturlig å 
se på et samarbeid med ØHIL langrenn, som har slik trening innarbeidet.  
 
Presentasjonen som ble vist ettersendes hovedstyret og idrettene. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret takker for en god gjennomgang! 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 61 

Saksbehandler Langrenn-styret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart langrenn, sesongen 2018/2019 

Orientering:  
 
ØHIL langrenn har en stabil medlemsmasse på ca 250 utøvere. Det store høydepunktet gjennom 
sesongen er Bardøla-samlingen i januar.  
 
Alle trenere er betalte ungdomstrenere, som har en svært god støtte rundt seg, med blant annet en mentor 
fra SU og en HTK (hjelpetrenerkontakt). Dette er en svært fungerende modell. Det er relativt enkelt å 
rekruttere ungdomstrenere, selv om det er en lang og grundig prosess, som inkluderer søknader og 
intervjuer. Alle trenere må ha Trener 1-kurs.  
 
Satsningsområder dette året som har fungert veldig bra:  
 

- Sommerskiskole 
- Ivrig-treninger 
- Rulleskitreninger på sommeren (vi har mange par til utlån) 

 
Presentasjonen som ble vist ettersendes hovedstyret og idrettene. 
 
Forslag til klubben/idrettskoordinator: Få studenter fra NIH til å forske på hva som er vinnerformelen for de 
årgangene som lykkes med å  beholde utøverne lengst mulig.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
I forbindelse med Bardøla-samlingen oppfordres ØHIL langrenn til å se på hvordan kommunikasjonen 
rundt påmelding og innsalg av denne kan gjøres enda bedre. Det er ikke alle som følger med på Facebook.  
 
Hovedstyret takker for en god gjennomgang! 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 62 

Saksbehandler Håndball-styret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart håndball, sesongen 2018/2019 

Orientering:  
 
Håndball-gruppa hadde ikke anledning til å delta på møtet. Redegjørelse er sendt pr mail, som ettersendes 
til hovedstyret og idrettene.   
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 63 

Saksbehandler Hopp/kombinert-styret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart hopp/kombinert, sesongen 2018/2019 

Orientering:  
 
ØHIL hopp/kombinert har 7-8 aktive utøvere. Det er årlig en viss utskiftning (i år: 3 har sluttet, 3 nye har 
kommet inn). Trenden for hoppsporten er lik for andre klubber; det er vanskelig å rekruttere. Det foreslås et 
tettere samarbeid med ØHIL langrenn, for eksempel med trening i ØHIL-bakken i forbindelse med 
barmarkstreningen på Hoslebanen. Helge utformer en invitasjon.  
 
Vi har per i dag ingen kombinert-løpere.  
 
En ny ungdomstrener er på plass, og skal på Trener 1-kurs. 
 
Presentasjonen som ble vist ettersendes hovedstyret og idrettene. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det foreslås å informere bedre om at ØHIL hopp/kombinert har utstyr til utlån for alle.  
 
Hovedstyret takker for en god gjennomgang! 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 64 

Saksbehandler Alpin-styret 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart alpin, sesongen 2018/2019 

Orientering:  
 
Det er pr dags dato 12-13 påmeldte, men det forventes flere inn mot sesongstarten i bakken. Målsetningen 
er over 20 aktive løpere den kommende vinteren.  
 
Treningene er lagt til onsdager, som er den dagen som kolliderer minst med øvrige idretter i ØHIL. 
Treningene vil som tidligere bli i Lommedalen.  
 
Håkon og Morten tar ansvaret for treningene, med aktive løpere fra Lommedalen som trenere. Det vil bli 
lagt opp til 2 nivåer på treningene. Det er ønske om å delta på et eller flere lav-terskel-renn i løpet av 
sesongen. Dette er renn uten tidtaking.   
 
Det er på sikt ønske om å ha en årlig samling med ØHIL alpin, og det ble diskutert om å kombinere denne 
med ØHIL langrenns samling på Bardøla i januar.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Hovedstyret takker for en god gjennomgang! 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 65 

Saksbehandler Idrettskoordinator 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppstart idrettsskolen, sesongen 2018/2019 

Orientering:  
 
Vi har endret på organiseringen av den tidligere Idrettsskolen vår. Vi kaller nå «paraplyen» for Allidrett:  

- Idrettsskolen (1. klassingene) 

- Barneidrett (5. åringene) 
- Microgym (3 og 4 åringen) 

 
Vi har et nytt konsept for 1. klassingene i år, med idrettene inne i 5 ukers perioder. Idrettene skal lage en 
plan for perioden med mål og med progresjon. Mer enn 100 påmeldte barn på idrettsskolen.   
Alpin er ikke med på opplegget denne sesongen, da de har hovedfokus på egen oppstart, og det er visse 
utfordringer med kort til bakken.  
 
Opplegget har blitt tatt veldig godt i mot, og spesielt det at det er klubben som har det sportslige ansvaret 
for aktivitetene.  
 
Det har vært noen utfordringer med unge trenere, og økter der foreldre har vært til stede under treningen. 
Justeringer gjøres underveis.  
 
Modellen vår er svært god i forhold til det at barna får en god kjennskap til alle ØHILs idretter, som et godt 
grunnlag for å vurdere hva man har lyst til å drive med senere.  
 
Også microgymmen og barneidretten er godt i gang (oppstart etter høstferien). Totalt er det nå mer enn 
300 påmeldte i allidretten i ØHIL.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det oppleves som viktig at 1. klassingene får et godt tilbud på idrettsskolen, som et godt 
rekrutteringsgrunnlag for våre idretter. For å ivarta et godt sportslig opplegg er det viktig med en evaluering 
av årets organisering. Det ble kort diskutert om vi skulle ha et max antall plasser. Sverre ønsker flest mulig 
inn og at å heller fordele treningene over flere dager er en bedre løsning.  
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 66 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rehabilitering av Hosle kunstgress 

Bakgrunn:  
 
ØHIL har søkt om kommunal og offentlig støtte til skifte av dekke på Hosle kunstgress i 2019. Kostnadene 
dekkes av ØHIL fotball.  
 

Kostnadsoverslag    

Prosjektering 30000 7500 37500 

Komplett bane 1578127 394532 1972659 

Administrasjon 100508   100508 

Total   2110667 

    

Finansieringsplan    

Spillemidler     587000 

Kommunale midler     500000 

Mva-kompensasjon     402032 

Dugnad 
(administrasjon)     100508 

Egenkapital     521127 

Total   2110667 
 
 
Vedtak:  
 
Hovedstyret støtter videre framdrift og bruk av oppspart egenkapital for gjennomføring av prosjektet i 2019.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 22.11.2018 

 

Saksnummer 67 

Saksbehandler Skule 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Orientering:  
 
Bemanning 

- Sverre orienterte om status 
 
ØHIL idrettspark 

- Flere relevante ressurspersoner har meldt interesse til å delta i det videre arbeidet. Skule og 
Sverre samordner innspillene.  

 
 

 


