Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget
Dato, tidspunkt, sted
28.01.2020 kl 1930 Styrerom, Klubbhuset

Saksnummer
76
77
78
79

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Sportslig plan fotball
Ungdomsidrett og Bonusspiller
Eventuelt

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg eller andre utpekte
Invitert: Daglig leder, HS
Tilstede:
Fotball: Bjørn Frode og Per
Håndball: Tobias
Bandy: Jon Erlend
Hopp: Rolf
Langrenn: Eilert
Alpin: Morten
Baseball: Philip
HS: Ingunn
Sverre

Kalender:
Torsdag 16. april 2020
Torsdag
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Ansvarlig
Idrettskoordinator
Idrettene
Idrettene
Idrettskoordinator

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

28.01.2020
76
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Protokoll fra forrige møte (28.11.2019) foreligger på https://ohil.no/idrettsutvalget/
Innkalling til møtet 28.01.2020 er sendt ut i forkant.
Protokoll fra forrige møte (28.11.19) er godkjent via email i etterkant av møtet.
Innkallingen til møtet 28.01.20 er godkjent.

.

Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

28.01.2020
77
Idrettene
Orientering / Beslutning
Sportslig plan Fotball

Fotball – og fotballens organisering av årganger i barnefotballen (5-12 år):
Fotball ved Bjørn Frode, Tom og Per presenterte sin sportslige plan på forrige møte i IU.
Planen inneholdt mange og godt begrunnete nye tilbud fra fotballgruppen. De øvrige idrettene ønsket
imidlertid mer tid til å se på denne planen da mye vil kunne overlappe og til dels gripe inn i vinteridrettenes
korte sesonger. Idrettene var også bekymret for intern konkurranse om barna i egen klubb og av den
grunn er fotballens sportslige plan satt på agendaen igjen.
Fra forrige møte i IU ble fotballen 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 ble det gitt klarsignal fra de øvrige idrettene til at både gutter og jenter kan delta i
vinterligaen denne sesongen som en prøveordning, og ordningen skal evalueres på møtet i
april 2020. Eget skriv ligger som vedlegg til protokollen av 28.11.2019.
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.
9. Våren 2019 sa HS ja til at sommeridrettene (fotball og baseball) kunne begynne med 5-åringene
når Barneidretten var ferdig i slutten av april. Dette for at barna skulle forbli i ØHIL. Det ble stilt som
et krav at dette skulle være i regi av Allidretten noe det ikke ble, og
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-

IU må ta stilling til om dette skal være et krav? Hvem skal i tilfelle håndtere dette med
påmelding via Superinvite, innbetaling til Øhil og ikke idrettene, betaling av trenerne?
Og om ordningen skal videreføres denne våren?

Vedtak::
Ang. pkt 9: Det er ønskelig at ordningen med Baseball og Fotball fortsetter i år som i fjor. Dvs når
Barneidretten er ferdig i slutten av april kan Baseball og Fotball fortsette frem til høstferien. Ordningen skal
være under Allidrettens paraply og da en tilleggsmodul til Barneidretten.
Idrettskoordinator holder i dette og samarbeider med de to idrettene om påmelding, treningstider/-dager.
Ang. pkt 1-6: Den Sportslige planen for fotball ble godkjent med noen justeringer på barnefotballen (se
under rubrikken Eventuelle bemerkninger).
Eventuelle bemerkninger:

Sportslig plan i barnefotballen fra april 2020
5 år (Født 2015): Microfotball tilbys som en tilleggsmodul til Allidretten etter Microgym. Det er oppstart i uke
19 (mai) og Microfotballen varer frem til og med uke 39 (september), og tilbys en gang i uken hver mandag.

6 år (Født 2014): Fotball tilbys som en tilleggsmodul til Allidretten etter Barneidretten. Oppstart i uke 19 (mai)
og varer frem til og med uke 39 (september). Fotballmodulen gjennomføres på hverdager parallelt med
Idrettskolen fra august til september for å få med alle som er interesserte i fotball og som ikke deltar på
Idrettsskolen.
Kan delta på en inne-cup før jul som ikke kolliderer med andre idretter for dette årskullet. Vintertrening inne i
gymsaler fra januar (2021) til april. Deltar i Obos Miniligaen (kamper i helger) fra etter påske til høstferien.

7-8 år (Født 2013-2012): Fotball fra påske til høstferien.
Akademiet starter for 7-åringer i april. Obos Miniligaen for 7-åringer, og seriekamper for 8-åringer.
Kan delta på en inne-cup før jul som ikke kolliderer med andre idretter for dette årskullet. Vintertrening inne i
gymsaler for 7-8 åringer fra januar til april.

9-12 år (Født 2011-2009): Identisk som på 7-8 år med akademi og på vinteren: Mulighet for å ha
treningskamper fredag kveld og søndag kveld. Deltar ikke i vinterligaen. Kan delta på en cup før jul som ikke
kolliderer med andre idretter for dette årskullet.
Ang. pkt 7: Er besvart via mail i etterkant av IU møte 29.11.2019.
Ang. pkt 8: Fotballens innsats på rekruttering av de minste barna til fotballen: Dette ble ikke diskutert på
møtet!
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Møtedato
28.01.2020
Saksnummer
78
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Ungdomsidrett og Bonusspiller
Organisering av Ungdomsidrett fra 13 år
Det ble ikke mye tid til å diskutere planene for ungdomsidrett, men hvordan fungerer ungdomsidretten og
samarbeid mellom idrettene?
Fotball ønsker fortsatt å ha fokus på Bonusspillere.
Her bør dialogen med fotballtrenere og trenere i de øvrige idrettene som har bonusspillere bli bedre.
Er noe blitt gjort her? Ansvar for dette ble lagt hos sportslig leder fotball.

Vedtak:
Ordningen med Bonusspillere skal gjøres kjent for alle trenerne i klubben, og informasjon om ordningen
bør legges ut på hjemmesiden til informasjon for alle medlemmene.

Eventuelle bemerkninger:
Pga bedre kommunikasjon mellom idrettene går samarbeidet bedre, og det er enighet om å fortsette med
god kommunikasjon. Det er noe kollisjoner ang. treningstider, men en veldig vanskelig kabal å få til å gå
opp uten at det kolliderer når ungdommen driver med flere idretter. Ungdommen må selv tilpasse seg og
alle idretter er like viktige.
For bandy og langrenn som har korte og intense sesonger, og er på lånte/leide arenaer, er ønsket om at
trening/cup/renn prioriteres fremfor trening i andre idretter. Vi håper dette respekteres av klubbens trenere
så det er mulig å opprettholde aktivitet i alle aldersklasser i bandy og langrenn.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn

28.11.2019
79
Idrettene
Orientering / Beslutning
Eventuelt

NYTT PROSJEKT FOR DE MINSTE BARNA: 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.
Opplegget er, i første omgang, tenkt gjennomført i gymsalen en gang i uken i høst/vinter/vår-sesongen og skal
ikke være et konkurrerende tilbud til Allidretten, men kun et ekstra tilbud til barna for å få de i aktivitet gjennom
vinteren, samt forhindre at barna går til en annen klubb, men starter i ØHIL.
Å starte opp med et nytt prosjekt krever planlegging, og her er noen av spørsmålene vi bør ta stilling til på møtet
i morgen:
Kan dette være et prosjekt idrettene kan stille seg bak?
Ønsker alle idrettene å delta?
For hvilken årsklasse skal dette i tilfelle gjelde: 5 åringer og/eller 4 åringer? (6 åringene har tilbud om
Idrettsskole, alpin, bandy, baseball, fotball og hopp, og er ikke målgruppen)
Hvem skal administrere og organisere dette prosjektet? Inn under Allidrett-paraplyen?
Inntekt – utgift, Hvor bør dette ligge?
Idrettene som ikke har fast ansatt personell - har dere kapasitet til å delta i prosjektet?
o Kan en idrett ha det overordnete ansvaret i prosjektet?
o Bør det ansettes en person i en x-prosentstilling som håndterer dette prosjektet (lønnes med
midler som kommer inn via prosjektet)
-

Vedtak:
Alle idrettene stiller seg bak dette forslaget som vil bli iverksatt som et prøveprosjekt kommende
vintersesong. Prosjektet vil gjelde for 5 åringene og skal administreres under paraplyen Allidrett og får
navnet Ball-lek.
Innholds- og gjennomføringsplan for vil bli utarbeidet ila våren og skal godkjennes av alle idretter.

Eventuelle bemerkninger:
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