Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget
Dato, tidspunkt, sted
28.11.2019 kl 1930 Styrerom, Klubbhuset

Saksnummer
71
72
73
74
75

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Verdiarbeid og kjennetegn som klubb
Informasjon fra IK
Godkjenning av Sportslige planer
Eventuelt

Ansvarlig
Idrettskoordinator
Leder HS
Idrettskoordinator
Idrettene
Idrettskoordinator

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg eller andre utpekte
Invitert: Daglig leder, HS
Tilstede:
Fotball: Bjørn Frode, Tom B. Mortensen (leder fotballstyret), Per Bryng (ansvarlig barnefotballen)
Håndball: Tobias
Bandy: Erik Legernes
Hopp: Martin Sjølie
Langrenn: Eilert
Alpin:
Baseball:
HS; Ingunn, Elin (leder)
Daglig leder: Sverre
Forfall: Baseball, men gitt tilsvar i email
Kalender:
Torsdag 16. april 2020
Torsdag
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

28.11.2019
71
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Protokoll fra forrige møte (29.08.2019) foreligger på https://ohil.no/idrettsutvalget/
Innkalling til møtet 28.11.2019 er sendt ut i forkant.
Protokoll fra forrige møte (29.08.19) er godkjent via email i etterkant av møtet. Se kommentar fra fotball.
Innkallingen til møtet 28.11.19 er godkjent.
Eventuelle bemerkninger:
Det bør stå klokkeslett i selve innkallingen også, og ikke bare på Agendaen.
Ved forfall fra faste medlemmer i IU må alle dokumenter videresendes til den representanten som møter i
stedet for den faste representanten for de enkelte idrettene.
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Møtedato
28.11.2019
Saksnummer
72
Saksbehandler
Leder av HS
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Verdiarbeid i ØHIL
Orientering:
Leder av HS vil informere oss om arbeidet som har pågått i HS om hvilke verdier og hva som skal
kjennetegne ØHIL som klubb.

Eventuelle bemerkninger:
Idrettsutvalget fikk en fin gjennomgang fra Elin (leder av HS) om hva HS har diskutert og «landet på» av
verdier og visjoner for ØHIL fremover. Leder av HS presiserte at disse verdiene/visjonene ikke er absolutt,
og ønsker innspill og diskusjoner fra idrettene.
Presentasjonen vil bli sendt til idrettenes styrer for en gjennomgang i de enkelte idrettene, og videre
fremdrift vil komme fra HS.
Elin ønsker at idrettene spiller inn datoer for neste styremøter og ønsker at hun (eller noen av de andre i
HS) kommer og presenterer samme presentasjon på idrettenes styremøter.
Planen er å kunne presentere et nytt verdigrunnlag og ØHILs kjennetegn for medlemmene på årsmøte i
mars 2020 – og hvis en eventuell avstemming kan denne gjennomføres på årsmøtet.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

28.11.2019
73
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Informasjon fra Idrettskoordinator

ØHILs egen trenersamling
Nok en trenersamling er gjennomført med unge trenere fra håndball, langrenn og alpin. Veldig synd at
fotballen ikke sendte noen på denne samlingen som tar utgangspunkt i veiledningspedagogikk og
erfaringsutveksling/-læring på tvers av idrettene.
Bistand fra Idrettene til Allidretten:
Fotball har bistått på både Idrettsskolen og Barneidretten, Hopp har bistått på Idrettsskolen og Håndball har
bistått på både Idrettsskolen og Barneidretten. Dette har fungert veldig bra, både glade barn og fornøyde
foreldre. Aktivitetsledere og gruppeledere har gitt gode tilbakemeldinger.
Påmelding Bandy, Hopp, Håndball og Langrenn 2012: (og nå er det sendt ut for Alpin)
Påmeldingen i Superinvite har fungert bra, mange påmeldte til håndball og langrenn. En del ekstra arbeid
for IK – men forhåpentligvis enklere for idrettene.
Eat Move Sleep fotballcup:
Cupen ble gjennomført i skikkelig høstvær i slutten av oktober. Dette ble det en del støy av blant foreldre
og vinteridrettene så til neste år er det søkt om å få avvikle cupen i midten av september.
Dugnadsproblematikken:
Det er vanskelig å få folk til å stille på dugnad, men dette gjelder ikke bare i ØHIL. Saken var oppe på
BIR`s høstseminar og dette gjelder flere klubber. Vi må bli flinkere til å informere om dugnadsarbeid, samt
jobbe internt for å innføre dugnadsånden igjen i ØHIL.
Sportsmix:
Vi har fått støtte til å iverksette Sportsmix, Allidrett for ungdom, men trenger hjelp til å komme i gang. Det er
opprettet en fb-side og gruppe på Spond. Det er hengt opp plakater på ungdomsskolene og videregående
skoler i vårt nedslagsområde. All ungdom i aktuell alder som ligger i vårt medlemsregister (sommeridretter)
har fått email om tilbudet. Treningen foregår hver tirsdag i den lille gymsalen på Hosle barneskole. Det er
planlagt kick-of med pizzakveld før skolen tar over gymsalen i desember.
Aktivitetshjulet:
Det er sendt ut og dere må melde inn alle aktiviteter dere selv organiserer. Førstemann til mølla-prinsippet
gjelder ikke da det er idrettenes sesonger som er førende. Kommunikasjon og informasjon kan forhindre
mange unødige konflikter.

Vedtak:
Dugnadsproblematikken: Vi er avhengige av foresatte til alle gjennomføring av cuper/renn m.m., og må ha
fokus på hvordan vi skal få gjeninnført dugnadsånden til de foresatte. Videre må ØHIL vise at vi verdsetter
den dugnadsinnsatsen de gjør og dette bør være et punkt på cuper/renn m.m.
Eventuelle bemerkninger:
Dugnadsansvaret til hver årgang/lag i hver idrett må tydeliggjøres tidlig på året og gjøres kjent for alle
foresatte slik at de får satt av datoen.
Blir det arrangert nye cuper/renn eller lignende i løpet av sesongen må dette informeres tydelig, spesielt til
de som vil få dugnadsansvaret.
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Møtedato
28.11.2019
Saksnummer
74
Saksbehandler
Idrettene
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Revidering av Sportslige planer
Bakgrunnsinformasjon:
Iht mandatet vårt skal sportslige planer «godkjennes» hvert år.
Vi hadde revidering av Sportslige planer oppe på møtet i april og det var enighet i at det var for omfattende
å godkjenne alle planene på april-møtet. Idrettene fikk frist til å oppdatere sine sportslige planen innen 1.
november.
I IU mandat står det: «Hovedstyret har vedtatt at alle idrettene skal ha oppdaterte sportslige planer.
Det er utarbeidet en felles mal som alle idrettene skal benytte.
Denne har 3 deler:
✓ Generell del – førende for alle idretter, lik for alle
✓ Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg
✓ Sportslig organisering
Disse planene skal hver for seg framlegges/revideres og godkjennes i idrettsutvalget ved simpelt flertall
hvert år i forbindelse med budsjettprosessen på høsten. Planene skal gjenspeile vedtak og rammer gitt fra
klubben (årsmøtet, hovedstyret) og føringer fra NIF og de aktuelle særforbund. Der det er motstridende
interesser eller konflikter mellom idrettenes planer skal utvalget forsøke å finne løsninger. Uavklarte saker
sendes videre til hovedstyret.»
På møtet skal vi, etter føringer i mandatet, først og fremst ta for oss:
Idrettene skal for idrettsutvalget fremlegge en kortfattet beskrivelse av sitt tilbud som i klartekst forteller hva som
inngår i tilbudet, denne skal kunne brukes av administrasjonen for å markedsføre idretten:
➢ Hvem man tilbyr aktivitet for - og når aktiviteten tilbys
➢ Hvilke fasiliteter som benyttes
➢ Hva som dekkes av treningsavgiften
➢ Hva som ikke dekkes av treningsavgiften
Kan alle sjekke at disse punktene er beskrevet i egen plan.

Vedtak:
De sportslige planene til Alpin, Bandy, Hopp/kombinert, Håndball, Langrenn og Soft-/baseball ble godkjent
med små justeringer. Se under Eventuelle bemerkninger.
Den sportslige planen til Fotball inneholdt mange nye momenter som må utredes/presiseres bedre og ble
av den grunn ikke godkjent på møtet.
Se under Eventuelle bemerkninger og spesielt punkt 7 som var prekært for fotballen. Til dette punktet har
idrettene kommet med noen presiseringer fotball må følge for å kunne iverksette fotballtrening/kamp/serie
for både G/J 2008.
Merk at dette er en prøveordning som gjelder denne vintersesongen. Se idrettenes tilsvar her:
https://ohil.no/ohils-svar-pa-fotballens-onske-om-vintertrening-for-2008-argangen/

Eventuelle bemerkninger:
Når Bandy har egen is på Hosle ønsker de mer aktivitet for de yngste barna på lørdagene og ønsker å
gjennomføre noen økter med Skøytegøy for barna. De stiller da med bandytrenere og øktene er gratis. Må
inn i den sportslige planen.
Håndball ønsker å starte med håndballakademi for 12-14 åringene. For å kunne iverksette dette trenger de
mer hallplass og venter svar fra Hosletoppen ungdomsskole om å kunne bruke fredag ettermiddag. Må inn
i den sportslige planen.
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Langrenn ønsker å videreføre Ivrigtrening for barn som er i siste år i barneidretten og dette må inn i den
sportslige planen.
Fotball – og fotballens organisering av årganger i barnefotballen (5-12 år):
Fotball ved Bjørn Frode, Tom og Per presenterte sin sportslige plan. Planen inneholdt mange og godt
begrunnete nye tilbud fra fotballgruppen, men de øvrige idrettene var litt skeptiske til denne utvidelsen av
fotballtilbud som vil overlappe og til dels gripe inn i vinteridrettenes korte sesonger og konkurransen om
barna i egen klubb er uheldig.
Fotballen ble utfordret på følgende punkter i kursiv fra deres sportslige plan:
1. G/J 4 – oppstart september med en trening i uka og en interncup: Gjelder dette fra høsten det året
de fyller 4 år dvs flere barn er kun 3 ½ år ved oppstart eller året de er fylt 4? Skal det trenes på
hverdag eller helg? Side 6 i SP henviser til en trening i uka gjennom vinteren også? Når er denne
tenkt gjennomført i tilfelle?
2. G/J 5 år – en trening i uka (helg), starte i mars og holde på ut oktober, også en gang i uken
vinterstid hvis de får innetid i helgen: Gjelder dette det året de fyller 5 år dvs flere barn er 4 år ved
oppstart? Kan dette løses ved å starte etter Allidretten altså 1. mai?
3. G/J 6 år – en trening i uka på hverdag, starter i mars og holder på ut oktober, også en gang i uken
vinterstid ved innetid i helgen. I tillegg OBOS miniliga: Gjelder det året de fyller 6 og når er OBOS
miniligaen – i sommersesongen? Her har de allerede et tilbud i mai-juni og august-sept – etter
Allidretten og høsten i første klasse. Samt at de får minimum 5 uker med fotball på Idrettsskolen for
de som velger det alternativet.
4. G/J 7 år – en trening i uka (hverdag) – mars – oktober, innetrening en gang i uka vinterstid hvis
hall, Obos miniliga og Akademitilbud fra mars: Kan dette løses ved kun å legges i helger hvor
vinteridrettenes treninger/kamper/cuper/renn ikke gjennomføres dvs ikke utlyses som hver helg,
men enkelte helger?
5. G/J 8 og 9 år – en trening i uka (hverdag) – mars – oktober, pluss seriekamper (noe differensiert),
cuper– akademi og en trening i uka (helg) ved innetid på vinteren: Kan dette løses ved kun å
legges i helger hvor vinteridrettenes treninger/kamper/cuper/renn ikke gjennomføres, dvs ikke
utlyses som hver helg, men enkelte helger?
6. G/J 10 og 11 år – som over, men vintertrening en gang i uken, samt treningskamper, cuper og
vinterliga på vinteren: Når er vintertreningen tenkt gjennomført – ukedag/helg? Og når er
treningskamper og cuper tenkt gjennomført – ukedag/helg? Kan vinterligaen beskrives mtp antall
kamper, når gjennomføres de ukedag/helg? Er kampene lette å flytte eller beramme selv?
7. G/J 12: ønsket aktivitet som over, og denne årgangen fremstod som den mest prekære og
viktigst å få en avklaring på. Gjelder for både gutter og jenter:
- Her skal Bandy, Håndball og Langrenn, som har barn i samme aldersgruppe, sjekke med sine
trenere/foresatte og høre om dette kan la seg iverksette allerede denne vinteren. Frist innen
mandag 02.12.2019.
- Når er vintertreningen tenkt gjennomført – ukedag/helg? Og når er treningskamper og cuper
tenkt gjennomført – ukedag/helg? Kan vinterligaen beskrives mtp antall kamper, når
gjennomføres de ukedag/helg? Er kampene lette å flytte eller beramme selv?
8. Videre utfordres fotball på rekruttering av de minste barna. Kortversjon - Fotball henviste til en
statistikk som viste at antall medlemmer i ØHIL fotball har blitt mindre de siste årene, selv om det
var lyspunkter blant noen årganger også, men de er bekymret for rekrutteringen da øvrige klubber
har oppstart for fotball for 4 åringene: Her ønsker Idrettsutvalget en plan for hvordan fotball har
tenkt å rekruttere 3-4 åringene til å begynne å spille fotball i ØHIL slik at de ikke begynner i Haslum
eller Stabekk. Denne rekrutteringen var de øvrige idrettene på møtet veldig skeptiske til da
rekrutteringen ikke bør gå på bekostning av rekrutteringen til Allidretten som har vært stabil de
siste årene. Idrettene mener Allidretten er det beste rekrutteringsgrunnlaget for de øvrige idrettene
da både Barneidretten og Idrettsskolen har økter med de fleste idrettene, og det ønskes ikke at det
blir konkurranse om barna internt i ØHIL-land.
Organisering av ungdomsfotball (13-16 år):
Det ble ikke tid til mye fokus på denne aldersgruppen, men fotball ønsker fortsatt å ha fokus Bonusspilleren
– dette ble godt mottatt av de øvrige idrettene, og dialogen med fotballtrenere og trenere i de øvrige
idrettene som har bonusspillere må bli bedre. Ansvar for dette bør ligge hos sportslig leder fotball.
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Innspillene fra bandy, håndball og langrenn til fotballens ønske om å starte med vintertrening for
G/J 2008 resulterte i eget skriv som er vedlagt protokollen.
Vinterfotballen for G/J 2008 vil bli evaluert på IUs møte i april.
Innspill fra baseball:
Kan ØHIL lage et felles opplegg for samarbeid, utvikling og glede for ballidrettene. Grunnferdighetene er
felles for alle når det gjelder de minste barna, og et samarbeid og fordeling av tider gjennom året hadde
vært både interessant og spennende. Dette vil også være i tråd med klubbens policy og strategi og vi
unngår å skape en konkurranse blant idrettene enda tidligere enn før.
Dette er et godt innspill som blir satt på agendaen på IUs møte i april.
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Møtedato
28.11.2019
Saksnummer
75
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Eventuelt
Bakgrunn:
Ingen innmeldte saker, og ingen oppdukkende saker.

Forslag til vedtak:

Eventuelle bemerkninger:
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