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Bakgrunn

• Vi mister spillere. Både ved oppstart og underveis. 

• Tatt tak i dette fra høsten 2018: 

– Ønsker å ha et godt tilbud til alle i vårt nærmiljø

– Bli bedre fra yngste til eldste

– Skape stolthet og tilhørighet

– Rød tråd



Antall lag og spillere – sesongen 2018

Jenter Gutter Jenter % Gutter % Totalt

Spillere Lag Spillere Lag

Barn 7-12 år 418 43 499 63 45,6 54,4 917

Ungdom 13-19 år 163 11 300 17 35,2 64,8 463
Senior 
(1. og 2.div kvinner og 4.div 

menn) 45 2 25 1 64,3 35,7 70

Senior bredde/ veteran 31 2 47 3 39,7 60,3 78

657 58 871 84 43,0 57,0 1528



Årlig rekruttering – 7-åringer

År
Årgang 

barn

Antall ved 

oppstart 

(vår 

2.klasse)

Antall 

nå

2018 2011 125 122

2017 2010 152 146

2016 2009 220 195

2015 2008 235 183

Må ta på alvor den enorme 

nedgangen på oppstart. 



Mål for kvelden

• Bli mer kjent med hva ØHILs medlemmer ønsker

• Få en mer felles forståelse av vår strategi (vår retning)

– Misjon: Hvorfor er vi til? 

– Visjon: Et drømmebilde av ØHIL

– Verdier: Hva skal prege oss? 

– Mål: Hva skal vi oppnå?



I etterkant: 

• Styret bearbeider et utkast til strategi, sender ut til 

høring, justerer og til slutt vedtas

• Sportslig ansatte reviderer sportsplan iht strategi

• Arbeidet med sportsplan involverer mange 

mennesker og tar tid

• Eventuelt ny klubbsamling



Via Menti.com rangerte alle i salen de tre 

viktigste av disse beskrivelsene. 

Disse 

svarene tar 

klubben 

med seg og 

bearbeider 

videre. 

https://www.mentimeter.com/s/f605c2c8e584f2cf965b50f7c697c836/3a6113fe27bf/edit


Disse svarene tar klubben med 

seg og bearbeider videre. 



Følgende er vedtatt av 

hovedstyret og ligger på 

hjemmesiden



Misjon:

Vi skal drive idrett og bidra til positive 

holdninger i vårt nærmiljø.

Alle involverte (utøvere, trenere, 

ledere, foreldre) skal bidra til dette 

ved å etterleve klubbens verdier.



Visjon:

Best i Bærum!

Vi skal være best på utvalgte områder 

blant idrettslagene i Bærum.

Vi har ambisiøse mål som vi skal 

jobbe mot å nå (se ”Mål” senere).



Verdier:

1. Gøy!

– Alle på og rundt idrettsarenaene skal bidra til at det er gøy 

å drive idrett.

2. Folkeskikk

– Alle på og rundt idrettsarenaene oppfører seg ordentlig; 

det skal være hyggelig å spille med og mot oss.

3. Til å stole på

– Vi gjør det vi sier vi skal gjøre, på alle nivåer (utøvere, 

trenere, ledere, foreldre).

4. Raushet

– Vi skal være positive og tilrettelegge for aktivitet for alle 

(jfr. vår misjon, visjon og øvrige verdier).



Mål:

1. Beholde medlemmene lengre

– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer fortsetter lenger

2. Størst «markedsandel» i området

- Antall medlemmer i forhold til antall husstander

3. Best på allsidighet

– Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive 

med flere idretter

4. Tilrettelegge for alle

– Vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig 

og sosialt

– Vekst i alle idretter

– Vi skal bli flere

– Vi skal bli flinkere



Hvorfor melder foreldre barnet inn i ØHIL? 

Lære og utvikle:

• Innsidepasninger?

• Headeferdighet? 

• Hurtighet?

• Dribleferdighet?

• Skyte hardere?

• Lagspill og sosial kompetanse?

• Disiplin og rammer?

• Tåle medgang og motgang?

• Lære seg å lære? 

• Ha det gøy med bevegelse



Bjørn Frode Strand - bakgrunn

Norges Idrettshøgskole (fotballtrener) og BI (siv.øk)

Oslo sonelag - Trener G15 1 år

Vålerenga - Trener G19 1 år

Lyn - Trener G15 1 år

Ullern – Sportssjef 4 år

NTG Fotball – Administrerende leder 4 år

Ready – Sportssjef 4 år

Fredrikstad Fotballklubb – Utviklingssjef 2 år

Strømsgodset Toppfotball – Utviklingsansvarlig/trenerutvikler 3,5 år



Fotballens rolle i samfunnet

• Fotballens innflytelse

• Rollemodeller fra idretten



Trygg base og utforskende miljø

20



Idrettslig 

Utdanning

Moral- og 

karakter 

Utdanning

Intellektuell 

Utdanning

Integrert 

utdanning av 

fotballspilleren

Utdanning av hele mennesket i FC Barcelona





Når er det alvor?

Alvor fra første møte

Ta barnet på alvor



Hva er å ta barn på alvor? 

• God på relasjon

• Kjenne til vekst og modning

• Forstå fotballspillet 

• Forstå hvordan fotballspillet læres





Ha høye forventninger
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Barnefotball vs ungdomsfotball

• I barnefotball: Lik spilletid, tabeller er ikke lov og ikke 

«toppede» lag. 

• Fra bomull til alvor

… samtidig som kravet til skole øker, hormoner, tester 

grenser, m.m. 

• Logisk brist

• Øke kravene i barnefotballen 

• Senke kravene i ungdomsfotballen

• Ungdom ønsker ofte mer medbestemmelse og lavere krav

• Unntak på de som virkelig vil



Toms erfaring som foreldretrener

• Hvordan var du da du trente 13-15 åringer? 

• Hva ville du ha gjort annerledes? Hva hadde du behov 

for fra klubben? 



Eksempler på overføringer til livets skole

• Selvstendighet

• Respektere tiden

• Inndeling i lag/grupper 

• Feedback i kamp



Gruppeoppgave (fire, evt fem, i hver gruppe)

Fire fra ulike deler av klubben

Oppgave 1 

•Først to og to innad i gruppa:

•Begge forteller om en gang der du som trener, lagleder, 

årgangsansvarlig eller noe annet bidro til noe positivt. Det kan være for 

lenge siden eller forrige uke. Inntil 3 min på hver. 

•Deretter: Dere skal fortelle de andre på firergruppa om det den andre 

sa, slik at alle får fortalt sin historie av en annen. 

Oppgave 2

a.Hva kan hver enkelt (dere) gjøre / bidra til at vi nærmer oss denne 

misjonen, denne visjonen, disse verdiene og disse målene? 

b.Hvilke konkrete handlinger ønsker dere klubben skal gjøre? 

https://forms.gle/xvJzvRqg7Bw1TQsFA

En fyller inn for gruppa (ingen navn)

15 min

15 min

15 min

https://forms.gle/xvJzvRqg7Bw1TQsFA


10 grupper a fire-fem personer jobbet frem hvilke 

handlinger hver enkelt kan bidra med og forslag til 

hvordan klubben kan bli bedre. 









Tusen takk til alle som bidro til en svært verdifull kveld! 

Takk til Hosle skole for lån av gymsalen, og spesielt 

takk til Mikkel for svært god hjelp til forberedelsene. 

• Alle gruppene sendte sine svar på google-

skjema som klubben har tilgang til. 

• Excelarket med svarene pluss notater som 

ble skrevet ned i plenum legges ubehandlet 

på hjemmesiden. 

• Styret skal bearbeide dette. 


