Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget
Dato, tidspunkt, sted
29.08.2019 kl 1930 Styrerom, Klubbhuset

Saksnummer
65
66
67
68
69
70

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Info fra DL og IK
Nytt mandat til Idrettsutvalget
Breddeklubb og Allsidighet
Frivillig arbeid/dugnad
Eventuelt

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg eller andre utpekte
Invitert: Daglig leder
Tilstede:
HS: Ingunn
Fotball: Bjørn Frode (ny representant for fotball)
Håndball:
Bandy: Hildegunn Grønseth
Hopp: Helge
Langrenn: Ellen
Alpin: Morten
Baseball:
Forfall: Håndball (Tobias), daglig leder
Kalender:
Torsdag 28. november 2019
Torsdag 16. april 2020
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Ansvarlig
Idrettskoordinator
Idrettskoordinator
Idrettskoordinator
Idrettene
Idrettene
Idrettskoordinator

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

29.08.2019
65
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Protokoll fra forrige møte (04.04.2019) foreligger på https://ohil.no/idrettsutvalget/
Innkalling til møtet 29.08.19 er sendt ut i forkant.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra forrige møte 04.04.19 er godkjent via email i etterkant av møtet.
Innkallingen til møtet 29.08.19 er godkjent.
Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
29.08.2019
Saksnummer
66
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Orientering
Bakgrunn:
Informasjon fra daglig leder:
- Eikeli gressbanen
- Snødeponi ved DNB
- Nytt kunstgress på Hosle KG
- Status Idrettsparken
- Nytilsatte trenere på fotballgruppen (FFO, Utviklingssjef kvinner)

Informasjon fra Idrettskoordinator:
- Oppstart for 2013 årgangen
- Bistand fra Idrettene til gjennomføring av aktivitetene på Allidretten (Idrettsskolen/Barneidretten)
- Påmelding Håndball og Langrenn for 2012 årgangen
- Fotballcup i oktober?
- Sportsmix (Allidrett for ungdom)

Forslag til vedtak:

Eventuelle bemerkninger:
I daglig leders fravær ble informasjon hans gitt av IK og supplert av sportslig leder fra fotballen. Informasjon
om anleggsvirksomheten ligger også på hjemmesiden.
2013 årgangen: Info sendt til alle idrettene ang. oppstart og treningsdag. Treningsdagene er fordelt så
godt det lar seg gjøre da Allidretten legger beslag på mandagen.
Ranselpost er delt ut på Bekkestua skole, ellers er info`en delt på fb, sendt skolene (Eikeli, Grav og Hosle)
og bedt de legge det ut på foreldresiden (de aksepterer ikke ranselpost).
Når det gjelder Idrettsskolen er påmeldingen halvert fra i fjor. Det er også langt færre barn på
Fotballtreningen for 2013 barna enn det var før sommeren. Etter endt sesong bør det foretas en evaluering
av hva årsaken kan være. Settes på agendaen i april!
Bistand fra Idrettene til Allidrett: Sendt ut og pt ser det greit ut på barneidretten. Idrettsskolen er den
viktigste rekrutteringsarenaen i ØHIL og her må det settes på nok og kvalifiserte trenere.
Påmelding Håndball og Langrenn 2012: Påmeldingen i Superinvite er opprettet og bannerne er hengt
opp på gjerdet ved Eikeli gressbane (måtte flyttes fra Eikeli barne skole).
Ny fotballcup i oktober – EMS. ØHIL er ny som ambassadør (etter søknad) og fotball har satt en egen
mann på cupen. Cupen kolliderer med seriespill for håndball (en årgang) og er ekstra uheldig da samme
årgang er satt opp på dugnad på cupen. Dugnadsproblematikken kan løses ved bruk av andre årganger i
fotball som slapp sin oppsatte dugnad da 9`er cupen i august ble avlyst. EMS cupen er ikke gått via IK.
Sportsmix – søkt om støtte til utstyr og drift, videresendt fra kretsen til NIF, samt søkt om oppstartmidler
for å starte med Sportsmix. Vi venter på svar.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:
-

-

29.08.2019
67
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Nytt mandat til Idrettsutvalget

En gjennomgang for å forsikre oss at vi har fått med endringene og presisering av mandatet
generelt. Vi ser spesielt på:
Sportslige planer – skal revideres hvert år og «godkjennes» i Idrettsutvalget hver høst
o Idrettsutvalget skal påse at idrettene og utvalget følger de rammer som hovedstyret setter
til den sportslige aktiviteten. Rammene finnes i vedlegg A
Idrettene skal ha årgangsplaner, som viser tilbudet til 6-, 7-, 8- … åringene våre (opp til 12 år),
her fremkommer det når og hvordan sommeridrettene kan tilby vintertreninger (og motsatt). I
idrettenes sportslige planer skal det henvises til (linkes) til disse årgangsplanene.
Årshjul heter nå Aktivitetshjul og revideres hvert kvartal (ligger på hjemmesiden under Klubbsider)
Idrettsutvalget skal forvalte Aktivitetshjulet og fremlegge bestemmelser for når og hvordan
sommeridrettene kan starte vinteraktiviteter og motsatt.
Idrettsutvalget skal legge føringer for når cuper og arrangementer utenfor egen sesong kan gjøres,
og hvordan dette skal planlegges i samarbeid med øvrige idretter som påvirkes
Idrettsutvalget består av 1 representant fra hver idrett – innebærer en stemmeberettiget

Vedtak:
Godkjenning av sportslige planer skjer på møtet i november.
Alle arrangement (renn/cup/idrettens dag m.m.) skal gå via Idrettskoordinator. Spesielt viktig med nye
arrangement for å holde Aktivitetshjulet oppdatert til enhver tid.
Eventuelle bemerkninger:
Presisering ang. Idrettsutvalgets mandat:
Mandatet ble behandlet på møtet i IU 4.4.19. Idrettene hadde frist til 24.4. med å komme med sine innspill da
HS skulle behandle IU mandat den 25.4. Revidert og godkjent utgave av mandatet ble satt på agendaen i dag
for en gjennomgang for å forsikre oss at alle idrettene er kjent med innholdet. Det var gode diskusjoner, men
innholdet «var ikke til diskusjon».
Vi hadde revidering av Sportslige planer oppe på møtet i april og det var enighet i at dette var for
omfattende å godkjenne alle planene på april-møtet. Iht mandatet vårt skal sportslige planer «godkjennes»
av IU – utfyllende agenda kommer i forkant av november-møtet.
Det er noen Idretter som ikke har oppdaterte sportslige planer – revideringen må være ferdig før 1.
november. IK bistår gjerne her.
Hovedstyret har utarbeidet en felles mal som alle idrettene skal benytte til sin sportslige plan, se IU
mandat.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:
-

29.08..2019
68
Idrettene
Orientering / Beslutning
Breddeklubb og Allsidighet

Har alle samme oppfatning? Og hva legger vi i dette nå i 2019?

I Idrettsutvalgets mandat står det:
Klubbens tolkning av begrepet «allsidighet» er at det skal tilrettelegges for aktivitet i flere av ØHILs idretter,
med spesielt fokus på dette i barneidretten. I ungdomsidretten skal «bonusutøvere» gis fleksible muligheter
for å delta i flere idretter, og på det høyeste nivået dersom de er kvalifisert for dette, selv om de ikke deltar
på alle treninger i en enkeltidrett.
Bonusutøvere som driver med flere idretter f eks fotball/bandy skal gis en mulighet, hvis utøveren selv
ønsker det, til å trene en måned på det nivået de var før de byttet sesongidrett. Etter en måned avgjør
treneren hvilket nivå de kan fortsette å trene på)
Vedlegg A til Idrettsutvalget: Hovedprinsipper for idrettene i ØHIL vedtatt av Hovedstyret:
Idrettenes drift skal være basert på gjeldende vedtekter og styringsdokumenter for ØHIL og fra Norges
Idrettsforbund (gjeldende styringsdokumenter ligger på www.ohil.no under «ØHIL fra A til Å»)
ØHIL er en breddeklubb hvor det skal tilrettelegges for at barn og ungdom skal kunne drive flere idretter
sommer som vinter, på alle ambisjonsnivåer
➢ Idrettsutvalget skal arbeide for gode sportslige resultater, men ansvaret for dette ligger i idrettene. Det
er «lov å bli god» i ØHIL, men rammene for breddeaktivitet er viktigere enn å dra frem enkelte talenter
eller lag
Målene til ØHIL er:
•

«Flest mulig Lengst mulig» og «Best på Allsidighet»

ALLSIDIGHET
ØHIL har et tilbud med flere ulike idretter og aktiviteter, målet «Allsidighet» gjenspeiler ikke bare å tilby flere
idretter, men også «å legge til rette for» at barn og ungdom skal kunne drive med flere idretter parallelt. Vi er
trygge på at dette vil føre til økt idrettsglede, forebygge skader og bidra til at flere fortsetter lenger med idrett.
Sesongidretter, som stadig får lengre sesonger, ivrige trenere/foreldre og ikke minst ambisiøse barn og unge
idrettsutøvere, innebærer utfordringer knyttet til det «å legge til rette for» at barn og ungdom skal kunne drive
flere idretter i ØHIL.

Barneidrett
•

Hovedsesong
o Sommersesong;
o Vintersesong;

1. April - 15. oktober
15. Oktober- 1. april

•

Vi har begrensninger til arenaer/isbaner og håndballhaller og av den grunn er noen idretter «låst» til noen
dager.
o Alle idrettene bør derfor tilstrebe at ingen lag/årgang har trening kun når en annen idrett har sine
treningsdager. (Gjelder ikke hvis ingen i årgangen deltar i øvrige idretter)

•

Eventuelle akademier/skoler kan tilby aktiviteter også utenom hovedsesong, så lenge disse gjennomføres
på tidspunkter før organisert trening tilbys
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Ungdomsidrett
•

I Ungdomsidretten skal treningstider utenom sesong målsettes og vi må unngå å legge treningstider
samtidig med lagidretter som har hovedsesong

•

Alle treningstider/planer skal forelegges Idrettskoordinator før de kommuniseres lagene

Vedtak:
Flertallet av idrettene i Idrettsutvalget stiller seg fortsatt bak gjeldende regler og målsettinger: Flest mulig
lengst mulig og Best på allsidighet, men IU mener målene primært er tilpasset barne- og
ungdomsidrettene.
Barneidrett
Hovedsesong
➢ Sommersesong: 1. april – 15. oktober
➢ Vintersesong: 15. oktober – 1. april
Generelt
Kommunikasjon og informasjon mellom idrettene må bli bedre.
Fordeling av sommer- og vintersesong må kommuniseres bedre og tydeligere fra idrettene til sine trenere
og ut til medlemmene.
Bonusutøvere
Begrepet bonusutøvere (i IU mandatet) virker ikke å være kjent for alle i klubben. Her pålegges idrettene å gjøre
denne ordningen kjent for trenere og foreldre.
Eventuelle bemerkninger:
Vi ønsker å presisere at dette er «kjøreregler» og ikke absolutte krav. Det vil alltid dukke opp situasjoner som
må vurderes individuelt, ved uenighet skal i første omgang alltid Idrettskoordinator involveres.
Idrettene har fått lengre sesonger/starter tidligere – hvis dette kolliderer med idrettenes «hovedsesonger» må
det legges opp til fleksibilitet så kamper/renn kan gjennomføres. Kamper bør prioriteres før treninger selv
utenom sesong.
Ungdomsidrett
Det er kun treningstider og eventuelle planer for trening utenom hovedsesong som skal forelegges
Idrettskoordinater (ikke selve inneholdet i treningsplanene).
Best på allsidighet
IU mener målene primært er tilpasset barne- og ungdomsidrettene, men ønsker samtidig en mulighet for å ha
lag i eliteserien eller enkeltutøvere på toppnivå (f eks i langrenn/hopp). Dette mener IU er viktig for
rekrutteringen.
Dokumenter på hjemmesiden
IU imøteser en «opprydding» av HS på gjeldende dokumenter som ligger på hovedsiden.
Overordnet plan
IU ønsker også en overordnet plan (Virksomhetsplan) hvor klubbens hovedmål blir presisert. Alle idrettene bør
pålegges å lage seg egne delmål for å bidra til at ØHILs mål blir nådd. Videre er det ønskelig at mål, verdier og
visjoner til klubben blir vurdert på nytt.

Innspill til protokollen på denne saken fra fotball:
Fotball er uenig i forståelsen av at allsidighet er definert på denne måten. Fotball mener det er
hensiktsmessig å gå dypere i dette. Idrettens egenart mener vi bør ha noe å si. Fotball og bandy er f.eks
mer allsidig enn langrenn og sykling.
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Fotball mener at breddeklubb kan være et uttrykk som kanskje ikke er dekkende. Det handler særlig om at vi
har et lag som nærmer seg Toppserien, men klubben skal også være et sted der man har muligheten til å bli
virkelig god, og det gjelder selvsagt alle idretter.
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Møtedato
29.08.2019
Saksnummer
69
Saksbehandler
Idrettene
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Frivillighet (dugnad)
Bakgrunn:
Noen idretter opplever det som vanskelig å få foreldre til å stille på dugnad – hvordan er det i de ulike idrettene?
Har vi for mange dugnader innen idrettene?
Bør vi ha et tak på antall dugnader innen idrettene?
Eller hvor mange dugnader er det akseptabelt å pålegge foreldrene i hver idrett?

Vedtak:
Viktigheten av frivillighet til dugnader, samt hva inntektene av renn/cup betyr for idrettene og hva
overskuddet på renn/cup blir brukt til bør kommuniseres til foreldrene på oppstartsmøter/foreldremøter/
trenermøter (foreldretrenere) og kan ikke gjentas for ofte.
Forbedring av kommunikasjon/ informasjon må bli bedre noe som gir bedre forutsigbarhet for travle
foreldre.

Eventuelle bemerkninger:
Det å få foreldre/frivillige til å stille på dugnad varierer fra idrett til idrett. Det virker lettere å få frivillige hvis
det er noen fra idretten selv som har «regien» på dugnaden (cupen/rennet), så de frivillige kun har en
mindre rolle. Fotballen har slitt siste år med å få besatt cupsjef-rollen, øvrige roller er lettere. De øvrige
idrettene bekler slike roller (cupsjef/rennleder osv) selv og melder at det går greit å få frivillige til å stille
opp.
Antall dugnader: Hver idrett bestemmer selv om det skal være per barn eller per familie. Antall dugnader
bør ikke overstige to per idrettsgren. Hver idrett bør se hva evalueringen viser – da dette er spørsmål som
opptar mange. Noen ønsker høyere aktivitetsavgift og færre dugnader, mens andre motsatt.
Antall timer på dugnadsvaktene: Dette overlates også til den enkelte idrett da det er forskjell på
sommerdugnad og vinterdugnad. To-tre timer kan være nok på en vinterdugnad avhengig av
temperatur/vind, mens noen melder seg til en hel dag på sommerdugnad.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:
-

29.08.2019
70
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Forslag til vedtak:
Eventuelle bemerkninger:
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