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Hovedstyremøte  
Torsdag 06.06.19 kl. 1930 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

29 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin 

30 Gjennomgang evaluering av 
vintersesongen og allidretten 

Torunn 

31 Status på oppstart sommersesongen Torunn 

32 Aktivitetshjulet 2019 Torunn 

33 Aktuelle saker fra IU/Idrettskoordinator Torunn 

34 Klubbsjappa Tommy 

35 Samarbeidspartnere/sponsorer Tommy 

36 Dugnadsløsninger Tommy 

37 ØHIL idrettspark Sverre 

38 ØHIL bandy i Eliteserien 2019/2020 Sverre 

39 ØHIL fotball kvinner, status 
Toppseriespill 

Tom 

40 Eventuelt 
- Strategiprosess ØHIL fotball 
- Idrettsfritidsordning på klubbhuset 

Elin, Sverre 

 

 
Innkalt/invitert: Hovedstyret, Torunn, Tommy, ledere i idrettene, Sverre 
 
Tilstede: Elin, Rune, Anders, Ingunn, Nikolai, Christian, Tom (fotball), Martin (bandy), Harald (håndball) 
 
Kalender: 
 
Tirsdag 10. september (regnskap H1) 
Tirsdag 29. oktober (regnskap Q3) 
Tirsdag 3. desember (oppsummering sommersesongen, oppstart vintersesongen, budsjett 2020) 
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 29 

Saksbehandler Elin 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (25.04.2019) foreligger på www.ohil.no/hovedstyret  
 
Innkalling og saksunderlag til møtet 06.06.2019 er sendt ut pr mail. 
 

Vedtak:  
 
Protokollen fra møtet 25.04.2019 og innkallingen til møtet 06.06.2019 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

http://www.ohil.no/hovedstyret
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 30 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Gjennomgang av evaluering av vintersesongen og Allidretten 

Orientering:  
 
Vinteridrettene:  
 
Presentasjon av årets tall og sammenligning med fjorårets tall 

- Totalinntrykket = Veldig bra! 
 
Torunn sender en oppsummering til idrettsstyrene med resultatet av evalueringene og det som er kommet 
inn av relevante kommentarer.  
 
Evaluering av Allidretten (Microgym og Barneidretten):  
Totalinntrykket = 87,8% fornøyd med det sportslige tilbudet 

- 86,0 % barnet har trivdes 
- 91,2 % passe nivå på aktivitetsavgiften 

 
Kommentarene: for stort nivåforskjell (motorisk) på 3 og 4 åringene, gruppene bør splittes.  
 
Evaluering av Idrettsskolen: 
 
Totalinntrykket = Veldig bra 
 
Torunns presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Kommentarer fra en sak i håndball (anonym) er håndtert som en varslingssak.  
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 31 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status på oppstart sommersesongen 

Orientering:  
 
Baseball Allidrett 2013 årgangen 

- 6 deltakere, Little League, Philip som ansvarlig 
- Pris: kr 200,- 

 
Fotball Allidrett 2013 årgangen 

- 108 deltakere, Jarmyra, inndelt i skoletilhørighet, Marius som forsvarlig 
- Pris: kr 500,-  

 
Ivrig trening langrenn 

- 26 deltagere, 2 ulike treningskvelder 
 
Torunns presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 32 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Aktivitetshjulet 2019 og Arrangementer 

Orientering:  
 
Aktivitetshjulet 2019 

- Oppdateres 4 ganger i året 
- Alle arrangement legges inn som hendelser på hjemmesiden, inkl kampene for 1. div kvinner 

fotball, Eliteseriespill Baseball og Eliteseriespill Bandy 
 
Arrangementer 

- Dreiebøker – gjenbruk og evaluering av arrangementene (Onedrive) 
- Hva er hvor av utstyr som kan lånes til gjennomføring 
- Frivillighet / dugnadsånd 
- Hva jeg bistår med 

 
Torunns presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Det er ønskelig at det oppdaterte aktivitetshjulet publiseres under «ØHIL fra A-Å» 
 
Det er svært viktig at alle idretter melder inn sine arrangementer til Torunn, for et oppdatert aktivitetshjul.  
 
I dialog med Spond (møte med ØHIL 20.06): Er det mulig med ulike fargekoder på kamp/konkurranse og 
trening? Og er det mulig å regulere pushvarsler bare til kamp/konkurranse?  
 
Det er mange arrangementer i ØHIL. Er det for mange? Det blir et stort press på foreldrene som skal 
arrangere de ulike arrangementene, og det oppleves som en misnøye med mye arbeid.  
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 33 

Saksbehandler Torunn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Aktuelle saker fra Idrettsutvalget / Idrettskoordinator 

Orientering:  
 
Aktuelle saker 
 

- Reaksjonsreglementet 
- Kontrakt mellom utøvere og ØHIL 13-17 år 
- Cuper utenfor hovedsesong 
- Vinterserie-spill fotball 
- Vintertrening for barn (6-12 år) 

 
Idrettskoordinators støtte til idrettene 

- Kommer i egen presentasjon 
 
Torunns presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 34 

Saksbehandler Tommy 

Type sak Orientering 

Saksnavn Klubbsjappa 

Orientering:  
 

- Klubbsjappa (nett og fysisk butikk): Det er gode rutiner rutiner for driften av klubbutikken.  
 

Forbedringsmuligheter:  
 

- Det var oppstartsproblemer med synkronisering av salget i butikken og varelageret, dette er fikset, 
men det er fortsatt sider ved systemet som kan bli bedre.  

- Forutsigbarhet i forhold til varelager (sesongstart, arrangementer, reiser) 
- Utfordrende at to av idrettene (bandy, langrenn) har egne varer. Det vurderes sterkt at HS overtar 

hele driften av klubbsjappa.  
- Bedre oversikt over varelager, og å selge ut mer utstyr billig for å bli kvitt det. 

 
Lagbestillinger: Konseptet utarbeidet og en rekke bestillinger fullført (omsetning på 217’ til nå). 

 
Tommys presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Ved ønske om å bli kvitt produkter, kan det være lurt å selge produkter til lag/grupper som skal på tur.  
 
Gjennomgang av regnskapet for klubbsjappa gås gjennom i forbindelse med H1-regnskapet. 
 
Følg med på tracking av antall hits på sponsor-sider og dugnadssider. Dette kan brukes i innsalg for nye 
samarbeidspartnere.  
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Tommy 

Type sak Orientering 

Saksnavn Samarbeidspartnere/sponsorer 

Orientering:  
 
Status ble gjennomgått:  
 

- Arbeid med samarbeidspartnere/sponsorer (status, resultat og utfordringer) 
- Arbeidsplanen og resultatet av arbeidet 
- Videre planer for dette arbeidet i tiden framover 
- ØHIL-avtalen 

 
Det er et krevende og langsiktig arbeid å inngå avtaler, men det er håp om flere store avtaler i løpet av 
høsten.  
 
Tommys presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Kommunisere samarbeidsavtalene våre bedre (nyhetsbrev+annet). 
 
Vurdere innhold i kick-back avtalene, og finne ut av om vi kan få mer ut av hver enkelt avtale.  
 
Viktigst nå med reforhandling av drakt-sponsorene for fotball og håndball.  
 
Workshop med Fredrik Horn i løpet av høsten (Anders koordinerer). Dette vil kreve et skikkelig grunnarbeid 
(hva er ØHIL, hva er vi stolte av, hvordan ønsker vi å framstå).  
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Tommy 

Type sak Orientering 

Saksnavn Dugnadsløsninger 

Orientering:  
 
Løsningene for Vtella og Explendo ble gjennomgått.  
 
Vtella:  

- 3 gjennomførte dugnader, med inntekter på 30’ – 50’ pr dugnad 
 
Explendo:  

- Resultat fra de første dugnadene 
 
Tommys presentasjon fra møtet er vedlagt protokollen. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
Sjekke om det er noen retningslinjer fra Norges idrettsforbund som gir en pekepinn for hva som er OK.  
 
God informasjon om løsningene må foreligge på egne nettsider.  
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering 

Saksnavn ØHIL idrettspark 

Orientering:  
 
Fredag 7. juni skal Eivind og Sverre ha et møte med Kulturdepartementet vedrørende ekstraordinære 
spillemidler det er søkt om (4 MNOK). I møtet kommer også Norges bandyforbund, daglig leder i Bærum 
idrettsråd (Weltzien) og leder av MIK-utvalget i kommunen (Skauge).  
 
Etterord: KUD har ikke lenger disse midlene for utdeling. HS avholder et ekstra-ordinært styremøte før 
ferien med denne saken på agendaen.  
 

Styrets bemerkninger: 
 
Detaljert info til Anders/Eilert-lista om prosjektet må sendes ut/kommuniseres før ferien. Mange er spent på 
videre framdrift.  
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering 

Saksnavn ØHIL bandy i Eliteserien 2019/2020 

Orientering:  
 
ØHIL bandy vant 1. divisjon og er kvalifisert for eliteserien neste sesong.  
 
Det jobbes med å få på plass et støtteapparat og spillere for sesongen, men det er for tidlig å presentere 
noe for styret.  
 
Det er estimert en merkostnad for å ha et eliteserielag på kr. 150.000,- for sesongen. Det jobbes med 
finansiering om dette, men skal ikke belastes de yngre deltakerne.  
 
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Tom 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL fotball kvinner, status Toppseriespill 

Orientering:  
 

• A-laget har fortsatt en ambisjon om opprykk, men dette blir vanskelig i 2019 ettersom toppfotballen 
reduseres fra 24 til 20 lag. Vinner av 1. divisjon rykker ikke direkte opp, men må spille kvalifisering mot 
nr. 10 i Toppserien. 

o Pt. henger laget godt med i toppen i en svært jevn serie 

• Økonomi  
o 2018: Resultatregnskapet viser -350’ 
o Som toppklubb er vi tilført 127’ i utviklingsmidler i tillegg til reisestøtte på 111’ 
o 2019: Som toppklubb har vi søkt om 450’ i støtte til utviklingssjef for nivået under A-laget 

(stillingen er utlyst i påvente av svar på om vi blir en av de 12 klubbene som plukkes ut. Det er 
20 klubber som har søkt om midlene, som foreløpig gjelder for 2 år).  

• Engasjement 
o Flere tilskuere enn tidligere år, spesielt yngre jentespillere m familier 
o Pondus-gjengen stiller på kampene (vakter/billetter) 
o Omtale i Budstikka etter hver kamp (borte og hjemme) 

 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 06.06.2019 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
- Strategiprosess ØHIL fotball (Tom, Elin) 
 
Veldig positivt initiativ. Synliggjøring og bevisstgjøring av klubbens verdier. Starten på en prosess for HS, 
som diskuterer dette videre på høsten for en gjennomgang av mål, visjon og misjon for ØHIL.  
 
- Idrettsfritidsordning på klubbhuset (Sverre) 
 
Ca 10-12 deltakere pr dag på fotball-fritidsordning. Tilbudet har vært for 3. og 4. klassinger i vår. Dette 
utvides til høsten, trolig med 5. og 2. klasse. Tilbudet  
 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 



INNSPILL TIL HS 06.06.2019

Evaluering vintersesongen og allidretten

Status på oppstart  sommersesongen for 2012 og 2013

Aktivitetshjulet

Dreiebøker ifm arrangementer

Idrettskoordinators bistand til idrettene ifm 

arrangementer

Hva er aktuelt nå i Idrettsutvalget



EVALUERING

• Vintersesongen (ulik avslutning)

• Sammenlignbare tall fra i fjor: 
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF16896B!3036&parId=

3680507ECF16896B!2980&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Excel

• Kommentarer fra «brukerne»:

– Alpin

– Bandy

– Hopp

– Langrenn

– Håndball

• Evaluering av Microgym og Barneidretten:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjoRNGLaQGZAdOD-

5QUZI6UPmDeFrNA5rwC08EXskNA/edit#gid=943141320

• Evaluering Idrettsskolen: (sendt ut 2.6.2019)
• https://drive.google.com/drive/folders/0BwLsQzY_FlgXMVVFa3A4TDJDRUE

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF16896B!3036&parId=3680507ECF16896B!2980&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Excel
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gjoRNGLaQGZAdOD-5QUZI6UPmDeFrNA5rwC08EXskNA/edit#gid=943141320
https://drive.google.com/drive/folders/0BwLsQzY_FlgXMVVFa3A4TDJDRUE


OPPSTART SOMMERSESONG

• Fotball: Øhilakademiet/Fotballfritidsordning

– 279 deltagere

• Fotball Allidrett 2013 årgangen

– 108 deltagere, Jarmyra, delt inn i grupper etter skoletilhørighet, 

Marius styrer dette, pris kr 500,-

• Baseball Allidrett 2013 årgangen

– 6 deltagere, Little League, en gruppe, Philip, pris kr 200,-

• Ivrig trening Langrenn

– 26 deltagere, 2 ulike treningskvelder



AKTIVITETSHJUL 2019

• Oppdateres 4 ganger i året
• https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF1689

6B!41051&parId=3680507ECF16896B!37995&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Word

• Alle arrangement legges inn som hendelser på 

hjemmesiden, inkl kampene for 1. div kvinner fotball, 

Eliteseriespill Baseball og Eliteseriespill Bandy

• Skal legges inn på Klubbsiden under A-Å

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF16896B!41051&parId=3680507ECF16896B!37995&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Word


ARRANGEMENTER

• Arrangementer og evaluering av arrangementene
• https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF1689

6B!37994&parId=3680507ECF16896B!2980&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Excel

• Dreiebøker – gjenbruk
https://d.docs.live.net/3c492b08a15e7da8/Fotball/CUP/BDO%202019/BDO%20cup%20april%202019

%2010042019.ppt

• Hvor er hva av utstyr som kan lånes til gjennomføring
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF16896B!

39071&parId=3680507ECF16896B!2802&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Excel

• Frivillighet / dugnadsånd

• Hva jeg bistår med i forbindelse med arrangementene

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF16896B!37994&parId=3680507ECF16896B!2980&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Excel
https://d.docs.live.net/3c492b08a15e7da8/Fotball/CUP/BDO 2019/BDO cup april 2019 10042019.ppt
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=3680507ecf16896b&page=view&resid=3680507ECF16896B!39071&parId=3680507ECF16896B!2802&authkey=!Agml6ug2x-aXEnc&app=Excel


ØVREVOLL HOSLE 

IDRETTSLAG

IDRETT

ALPIN

HOPP

Bistå med utstyr

Barneidrett 

Idrettsskolen

Flyers

Dreiebok for klubbmesterskap?

Trenere, utstyr m.m.

Barneidrettens hopprenn (24) - utstyr

Allidrettens avslutningsrenn (8) – utstyr

Sesongoppstart

Påmelding, startlister

Dreiebok for hopprenn

HMS

Web, Spond

BANDY

Barneidrett

Idrettsskole

Utstyr, trenere

Utstyr, 

Bandycup – utstyr m.m.

Skøytedisco – utstyr m.m.

Vinterferiebandy – lunsj- og fruktservering 

m.m

Vanlig trening/kamper

Dreiebok for bandycup

Dreiebok for skøytedisco

HMS

Nabovarsel

HÅNDBALL

Barneidrett

Idrettsskole

Utstyr, trenere

Utstyr, trenere

Minirunden – utstyr m.m.

Loppetassen – utstyr m.m.

Håndballens dag – utstyr m.m.

Dreiebok for Minirunden

HMS



IDRETT

FOTBALL

Barneidrett

Idrettsskolen

Vinterferie-fotball – lunsj- og 

fruktservering

BDO cup – cupstyre, lister, bestille 

utstyr, skaffe utstyr – «opplæring»

FFO – lunsjservering, «vakt»

DBN cup – cupstyre, lister, utstyr osv

Eat move sleep cup (NY)

Dreiebok BDO cup

HMS

Dreiebok DNB cup, 

HMS

Dreiebok?

Nabvarsel

LANGRENN

Barneidrett

Idrettsskole

Lokalisering, trenere

Lokalisering, sikring

Kiwi Hoslerennet – utstyr m.m.

Klubbmesterskap – utstyr m.m.

- Spond arrangement over 60 barn

HMS

Oppdatering av dreiebok?

Dreiebok?

HMS

BASEBALL

Barneidrett

Idrettsskole

Utstyr til skolene, bistand 

OPPSTART 

ALLIDRETT 

BASEBALL, FOTBALL

2013 Barna 

Flyers - Oppsøkte alle 

barnehager, email ble 

sendt alle som hadde 

deltatt

Opprettet grupper i Spond

Ukentlige meldinger på FB



Hva er aktuelt nå i Idrettsutvalget

• Reaksjonsreglementet
https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/11/Reaksjonsreglement_ohil.pdf

• Avtale mellom ØHIL og utøvere 13-17 år
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/06/Avtale-mellom-ØHIL-og-utøvere-når-de-

representerer-ØHIL.pdf

• Cuper utenfor hovedsesong (Nybegynnercup/EMS)

• Vinterserie-spill fotball (futsal)

• Vintertrening for barn (6-12 år)

https://ohil.no/wp-content/uploads/2018/11/Reaksjonsreglement_ohil.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/06/Avtale-mellom-ØHIL-og-utøvere-når-de-representerer-ØHIL.pdf


Idrettskoordinators støtte til idrettene

• Politiattester

• Sportslig plan

• Innlevering/utlevering av fotballdrakter

• Trenerkurs (veiledningspedagogikk) for alle nye trenere

– Idrettspolitisk dokument  2015-2019 NIF 

• NIFs Verdier (bilag 3: Fellesverdier) og ØHILs verdier

• Nye verdier/avvente til nytt Idrettspolitisk dokument kommer

• BILAG 4: FELLES PLANVERK i Idrettspolitisk 

dokument 2015-2019
1. Planhierarkiet 

2. Strategisk plan

3. Utviklingsplan

4. Handlingsplan



Idrettskoordinators støtte til idrettene

• Videre oppfølgning etter Trenersamling

• Mal øktplan (skrives av trener)

• Mal observasjonsskjema av trenerne (Veileder 

observerer treneren)

• Allidretten, rekrutteringsgrunnlag for idrettene

• Oppstart av de mindre idrettene via flyers/email til 

skolene

• Treningstider i gymsaler (og ved skolens behov)



Hovedstyret 06 06 2019

Status klubbsjappa, samarbeidspartnere

og dugnadsløsninger.



Klubbsjappa

Planverk i Øvrevoll Hosle IL

Idrett: Administrasjon

Ansvarlig: Tommy

Versjon (dato): 25.04.2019

Planen gjelder: Klubbsjappa

Dato Hva skal gjøres Ansvar Tilleggsinfo

Daglig Åpne og stenge kassen Tommy Lagre salgsrapport per mnd, sendes

Daglig Sjekke og pakke bestillinger Tommy

Ukentlig fredag (+ ved 

behov)

Pakke ut og trykke varer

Tommy

Ukentlig, torsdag Sjekke lagerstatus og evt bestille påfyll Tommy

Ukentlig, tirsdag Purre på uavhentede bestillinger Tommy

Månedlig Lagre salgsrapport Tommy Izettle /Woocommerce, sende til Hanne for avregning

Månedlig Lage liste og returnere reklamasjoner Tommy

01.janVaretelling Q4 Tommy Sende status med lagerverdi til Sverre (Q4)

01.febVurdere nye/fjerne produkter sommer-sesong Tommy

01.aprVaretelling Q1 Tommy Sende status med lagerverdi til Sverre (Q1)

15.maiVurdere salgsprodukter Tommy Utgående produkter

01.sepVurdere nye/fjerne produkter vintersesong Tommy Ull mm

01.julVaretelling Q2 Tommy Sende status med lagerverdi til Sverre (Q2)

01.oktVaretelling Q3 Tommy Sende status med lagerverdi til Sverre (Q3)

15.novVurdere salgsprodukter Black Friday Tommy Utgående produkter

01.desVurdere julegave pakker Tommy



Klubbsjappa

Klubbsjappa går relativ bra, vi har fått på plass rutiner på det meste; 

Innkjøp: Macron sender produkter 3 ganger per uke med maks 1 ukes 

leveringstid, andre leverandører har litt å lære av de.

God dialog med Macron på kolleksjonsendringer og forbedringer. De 

utvider fortløpende produktspekteret og dekker flere idretter. 

Trykke maler, Utarbeider dokumentasjon på plassering av logoer, 

initialer og navne trykk per produkt.

Tilbud/lagerbeholdning: Kjører hyppigere tilbud på varer som ligger 

for lenge i hyllene. Tanken bak dette er at det er bedre å bli kvitt lageret 

til en lavere fortjeneste enn å sitte på store verdier. 



Klubbsjappa
Utfordringer 2018/2019

• Nye systemer høst 2018, WooCommerce og iZettle

– Noen synkroniserings problemer ift varebeholdning (løst)

– Salgsrapporter: Hentes ut per system og samkjøres (vurderer andre 

enklere løsninger.) (evt endre til ett system)

– Reklamasjoner: Dagens system krever at erstatningsproduktet legges 

inn med 100% rabatt og at varebeholdning må justeres i etterkant når vi 

får godkjent denne fra leverandøren, men dette gir ett feil bilde av 

rabattnivå siden vi ikke kan legge inn produkter med 0,- i innpris. 

(reklamasjoner rapporteres inn per mnd)

– Alle betalingsterminalene (3) går inn mot samme system (Sjappa, 

Hoslehallen billett og Hoslehallen kiosk), Dette medfører også at vi ikke 

har egne terminaler som kan benyttes på eksterne arrangement.

• Vareflyt, lager/bestilling og produktutvalg

– Bli bedre på sesongendringer, oppstart sommer/vinter

– Riktige varebestillingsrutiner. (Ta høyde for økt salg ifm renn/cuper osv)

– Fjerne produkter raskere fra butikken som ikke selger. (Eierskap)



Klubbsjappa
Utfordringer fremover

• Vareutvalg

– Optimalisere type produkter som tilbys våre medlemmer

• Dette er vanskelig siden ikke hele varebeholdningen eies av klubben men av 

noen av idrettene. Mange av disse produktene er «hyllevarmere», produkter 

med lav eller ingen omsetning, som da opptar plasser som kunne vært 

benyttet til produkter med høyere omsetningshastighet og fortjeneste. 

– Løsning: Butikkansvarlig må ha bestemmelsesrett over hva som skal selges 

og til hvilken pris! samt tillatelse til å forhandle innkjøpspriser

• Omsetning på idrettenes egne produkter tilfaller i sin helhet idrettene, HS 

som utfører jobben (bemanner butikk og dekker driftskostnader 

nettbutikk/lokaler) får ingen kompensasjon for disse utgiftene.

– Løsning: HS tar eierskap til varelageret samt risikoen for alle varer og styrer 

dette mest mulig optimalt. Alternativt må det innføres ett trgebyr per produkt 

som dekker kostnadene!

• Kampanjer

– Vi har kjørt kampanjer, de fleste med ok resultat, til f.eks Håndballskole oppstart, 

Black Friday, jul, allidrett. Dette har vi ikke mulighet til å å gjøre med alle 

produktene siden disse ikke eies av HS.



Klubbsjappa

Lagkolleksjoner 2019

• Egen lagkolleksjon er opprettet for fotball og håndball, basert på ønsker fra 

idrettene selv. Her tilbyr vi spesialpriser ved at hele laget (min 20) bestiller 

det samme utstyret. Her gis det også mulighet for at de kan hente inn egne 

lokale sponsorer og få dekket en del av kostnaden ved klærne.

• Det er opprettet egen presentasjon av kolleksjonen og eget 

bestillingsskjema

Hittil i år har vi levert 10 lagpakker: omsetning 217 000,- (3 store på gang)

(Utfording; hvor mye vil dette gå utover vanlig omsetning?)



Tall tall og litt mer tall

Virk pr Q1 pr Q2 pr Q3 pr Q4

Inntekt 437 763 167 000 592 000 901 000 1 261 000

Utgift 447 374 239 000 443 000 525 450 744 450

Varelager per april: 420 784

hvorav ca 1/3 eies av bandy

Eksempler på produkter med lav omsetning og hastighet:

Bandy; Varmedress (solgt 1), Luer (solgt få), gamle bandybukser (solgt 1-2), kosa mix 

(solgt 0), bandykøller barn

Langrenn; Drikkebelter (solgt 2), grønne pannebånd (solgt noen få), skitrekk (solgt 1)

Eksempler på produkter med høy omsetning og hastighet:

Linz vinterjakke (solgt over 30), bandykøller voksne,  



Samarbeidspartnere / sponsorer

Planverk i Øvrevoll Hosle IL

Idrett: Administrasjon Sponsorinntekter for idrettene framskaffet av HS-administrasjonen fordeles 75/25

Ansvarlig: Tommy

Versjon (dato): 25.04.2019

Planen gjelder: Inntektsbringende tiltak

Dato Hva skal gjøres Ansvar Tilleggsinfo

15.jan
Kartlegge mulige nye samarbeidspartnere

Tommy Referanser fra andre klubber, Purehelp, lokale bedrifter, større regionale/nasjonale bedrifter

30.jan
Sende ut samlet program for samarbeidspartenere

Tommy HVA kan vi tilby

01.febOppfølging/innsalg av ØHIL-avtalen Tommy

15.marOppfølging samarbeidpartnere Tommy Informere om årets arrangement ift deltagelse på disse

20.febInformasjon om lagpakker fotball Tommy Med skjema (informasjon om produkter og kostnader)

01.marØHIL-avtalen, Tommy Sende info og påmeldingsskjema til 16-18 åringene ??

15.marSponsorer til damelaget Tommy Mixed-zone

April-Mai Arenareklame DNB og mediatårnet Tommy Innsalg og oppfølging av aavtaler og bannere

Medlemskartlegging Tommy Sjekke om medlemmene ønsker tilbud fra ulike bransjer, registrert per bransje!

ØHIL-avtalen Tommy Sende info og innmeldingsinformasjon

Invitere til B2B-samling Tommy Alle klubbens sponsorer?

Fortløpende Oppfølging/innsalg av ØHIL-avtalen Tommy

25.sepB2B-samling Tommy I forbindelse med en damekamp?

10.junØHIL-avtalen, Legevakt vest Tommy Sende info og innmeldingsinformasjon

20.augInformasjon om lagpakker håndball Tommy Med skjema (informasjon om produkter og kostnader)

01.sepOppfølging/innsalg av ØHIL-avtalen Tommy

01.oktØHIL-avtalen, trafikalt grunnkurs Tommy Sende info og påmeldingsskjema til 16-18 åringene

01.nov
Oppfølging/info/reforhandling av idrettens sponsorer

Tommy

15.novØHIL-avtalen, Tommy Sende info og innmeldingsinformasjon

Fortløpende Forhandle nye ØHIL avtaler Tommy



←2019
• Presentasjon av tilbudene på 

«Dugnad uten stress» siden
– Vanskelig å finne

• 2019→
• Presentasjon av tilbudene på 

ØHIL Avtalen siden

• Egen partnerside på ohil.no

• Link til avtalene øverst på ohil.no

• 4 nyhetsbrev til alle medlemmer 

per år

• Egen tilbudsannonse 

gjennomgående på ohil.no

• Egen facebook side for tilbudene

• Klistremerke til partnere (kommer)



ØHIL Avtalen



ØHIL Avtalen

• Ved inngangen til 2019 hadde vi 

6(7*) avtaler av forskjellig art

• Målsetting om 25 avtaler ved 

utgangen av 2019

• Nye avtaler (signert): Legevakt 

Vest, Sector Alarm

• Nye avtaler (på gang): By Quale, 

ØHIL Mobil, Factory, leiebil, 

eiendomsmegling, bilsalg, dekk, 

nye boliger, mm

• Vi skal ha gode avtaler innenfor de 

viktigste bransjer

* inkl Norsk Tipping



Samarbeidspartnere og sponsorer

Jeg fikk i oppdrag av Sverre å utvikle og optimalisere innkjøps-, samarbeids- og sponsoravtaler for 

klubben og idrettene. Vi vet at vi har et mye større potensiale på disse områdene. 

Hovedgrunnene til at vi ønsket å gjøre dette er for å gjøre hverdagen litt lettere for våre ledere og 

frivillige ved å ha faste gode innkjøpsavtaler, økte sponsor- og kickback inntekter samt å utvikle ett 

tettere samarbeidet med våre partnere. 

I januar informerte vi om dette og invitert alle idrettene til å komme med tilbakemelding om bl.a.

• oversikt fra alle idretter om eksisterende sponsor-, innkjøp, leie og samarbeidsavtaler (skriftlige og 

muntlige)

• Volum på eventuelle innkjøp

• En oversikt over tilgjengelige og salgbare sponsorflater; offisielle drakter, treningsklær, anlegg mm

• En oversikt over avtaler de ønsker vår hjelp til å følge opp.

• En oversikt over avtaler vi ikke skal kontakte!

• Kontaktpersoner på potensielle partnere

• Ideer og innspill til fremtidig samarbeid

De fleste idrettene var positive til bistand rundt dette med unntak av Langrenn og Bandy som ønsket å 

jobbe videre med dette selv eller mente de ikke hadde salgbare flater.?!



Utfordringer fremover - Sponsorer

Vi har ett mye større potensiale

Det er utfordrende å gå ut til de største profesjonelle aktører i markedet og representere 

klubben ØHIL, (ett av Norges største idrettslag) der man under forhandlinger dessverre 

må informere om at man kun kan bli sponsor/partner av noen av våre idretter/arenaer 

osv, fordi vi ikke har en enhetlig strategi og at noen ønsker å styre dette selv.

Hvis man ønsker å utvikle dette området og få en større del av denne kaken må vi jobbe 

mer profesjonelt, langsiktig og strukturert. 

Vi bør bl.a. få laget en oversikt over alle salgbare flater klubben tilbyr, samkjøre 

produksjon og utbyttingstider for renn/kamp drakter. 

Skal vi selge klubben for det den er verdt, som én klubb, 

eller skal vi fortsette som før?



Sponsorer fremdrift

• De fleste «gamle» har vi god dialog med

• Har startet innledende samtaler med nye draktsponsorer 

fotball og håndball 2020-2022

• Har hatt innledende samtaler med aktører som potensielt 

kan gå inn med midler for å støtte/styrke spesifikke 

områder. (f.eks redusere treningsavgifter osv)

• Utvikle faste sponsorpakker i forskjellige nivåer

• Kartlegge navn-interessenter for den nye «miljøbanen»

• Nye reklameskilt løsninger ifm ombygging av denne



ØHIL - Dugnadssystemer

Bakgrunn

Det gjennomføres mange dugnader hos våre lag hvert år, for å skaffe penger til deltageravgifter, turer 

eller andre sosiale arrangementer. 

Leverandørmarkedet innenfor dugnadsprodukter er stort og relativt uoversiktlig. 

Vi ønsket å bistå våre lag og grupper med en oversikt over de beste og enkleste løsningene slik at 

innsatsen med å gjennomføre disse er lavest mulig og inntekten høyest mulig!

Basert på dette har vi inngått 2 samarbeidsavtaler med 2 litt forskjellige løsninger

Vtella.no og explendo.no







Status per juni 2019

3 gjennomførte dugnader

• J2005 tjente over 50 000,-

• G2008 tjente over 33 000,-

• J2007 tjente over N/A

For hver gjennomførte dugnad 

får klubben 750,- i kick-back



Ett litt mer «individuelt» system. Systemet ligger på web og

hvem som helst kan handle og velge mottaker av «fortjenesten» 

Fortjenesten kan enten stiles til laget eller til en enkelt utøver.

I tillegg kan systemet benyttes til å ta inn egenandeler til 

reiser/cuper/arrangement/skoler mm, og evt benyttes til å redusere 

treningsavgiften ved å benytte personlige lenker.

Fremme samarbeidspartnere med 

Dette systemet har innvilget oss, ut 2021, 0% i gebyrer for bruk.

ohil.explendo.no


