
 

 

ÅRSMELDING FOR ØVREVOLL HOSLE IL 2019 
 
Hovedstyrets sammensetning 

Leder:     Elin Spjelkavik 
Nestleder:   Rune Feltman 
Økonomi:    Nikolai Johns 
Styremedlem (leder AU): Anders Bergland 
Styremedlem:   Ingunn Berger Sæther 
Styremedlem:   Christian Kjellby Nesset 
Vara styremedlem:  Anniken Mustad, Annette Wisløff 
 
All idrett foregår i og drives av undergruppene som har egne styrer. 
 
Valgkomitéen har bestått av Vibeke Stiansen (leder), Hanne Meldal, Gjermund Ihler og Ole Chr. Braathen 
(vara). 
 
Kontrollkomitéen har bestått av Pål Anthonsen og Christian Norløff. 
 
Medlemssituasjonen 

ØHIL har fortsatt en stor stabil medlemsmasse, med en liten økning fra 2018 til 2019.  

  

 

 

Medlemsrapport 31.12.2017

Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Total org

ØHIL - medlemskap Menn 114 669 396 40 503 1722 Kvinner 70 549 241 40 368 1268 2990

Øvrevoll Hosle IL - Hopp Menn 0 3 2 0 0 5 Kvinner 0 1 0 0 0 1 6

Øvrevoll Hosle IL - Langrenn Menn 0 102 20 1 17 140 Kvinner 0 115 5 0 8 128 268

Øvrevoll Hosle IL - Alpint Menn 0 0 0 0 0 0 Kvinner 0 0 0 0 0 0 0

Øvrevoll Hosle IL - Håndball Menn 0 103 35 0 31 169 Kvinner 0 134 48 2 33 217 386

Øvrevoll Hosle IL - Fotball Menn 0 560 291 16 115 982 Kvinner 0 440 159 24 54 677 1659

Øvrevoll Hosle IL - Bandy Menn 2 113 37 7 64 223 Kvinner 0 9 1 0 4 14 237

Øvrevoll Hosle IL - Baseball Menn 0 0 13 0 9 22 Kvinner 0 0 2 0 1 3 25



 

 

 
Medlemskontingenten var i 2019 kr 800,- for aktive medlemmer, kr 200,- for støttemedlemmer og kr 1.300,- 
for familie-rabattert medlemskap. Fra og med 2017, har en andel av medlemskontingenten blitt øremerket 
anleggsprosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis. (200,- for aktive enkeltmedlemmer og 300,- for 
familierabatterte medlemskap).  

Økonomi og administrasjon 

Vi har også i 2019 brukt Økonomispesialisten for føring av regnskap og utbetaling av lønn. Undergruppene 
og hovedstyret har fått rapporter kvartalsvis og dette har gitt ØHIL et godt utgangspunkt for den gode 
kontrollen vi har hatt på økonomien dette året.  
 
Idrettslaget har fortsatt en sunn økonomi, med god egenkapital. I 2019 hadde klubben et positivt årsresultat 
på kr 860.120,- og en egenkapital på kr 10.212.256,-.  

Klubben og våre idretter er flinke til å budsjettere, og et positivt resultat på ca 5% er hovedstyret og daglig 
leder svært tilfreds med.  

Hovedinntektskilden til klubben er treningsavgiftene i idrettene og klubbens medlemskontingent. Andre gode 
inntektskilder er cuper/renn/arrangementer, Grasrotandelen (Norsk tipping), utleie av klubbhusene på Hosle 
og Jarmyra til barnehager, samt sponsorer knyttet til utstyrs-, arena- og webprofilering. 
 
I 2019 har klubben hatt daglig leder i 100% stilling, klubbsekretær i 50% stilling, idrettskoordinator i 100% 
stilling og prosjektkoordinator i 100% stilling. ØHIL fotball har hatt en administrativ leder i 100% som ble 
erstattet av nyopprettet sportssjef i 100% fra 01.08. I tillegg har klubben, og spesielt fotball, flere midlertidige 
ansatte sportslige roller, både 100% og mindre brøker. 
 
Totalt sett har idrettene hatt mer enn 100 betalte «ungdomstrenere».  
 
Tilskudd fra stiftelser 
 
Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (50.000,-) og Gjensidigestiftelsen (242.000,-) til utstyr for ØHIL 
alpin, ØHIL fotball og Idrettsskolen.  
 
Hovedstyret 

Møteaktivitet 

 

Hovedstyret har i kalenderåret 2019 gjennomført 10 styremøter og behandlet til sammen 63 informasjon- og 

beslutningssaker. I henhold til vår rutine ligger alle protokoller publisert på www.ohil.no. På vanlig måte har 

alle idrettene hatt møterett i de formelle styremøtene. Idrettene (totalt 7) har forut for hvert styremøte fått 

invitasjon til å delta, samt tilsendt saksunderlag.  

 
Åpenhet 
 
Hovedstyret har engasjert seg for å gjøre alle prosesser i klubben og idrettene så transparente som mulig. 
Det betyr at vi legger opp til at alle klubbens og idrettenes referater og møteinnkallelser publiseres på 
www.ohil.no.  

  

http://www.ohil.no/
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Anleggsutvikling 2019 

ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Det er lagt ned mye jobb i dette prosjektet i mange år. Vi har ambisjoner om realisering i 2021. Endelig 
avklaring gjøres før sommeren 2020.  

Nytt dekke på Hosle kunstgress 
 
Som en del av forskningsprosjektet «KG21», har vi skiftet ut dekket på Hosle kunstgress, til et nytt dekke 
uten granulat. Prosjektet har fått spillemidler, kommunal støtte og ekstrabevilling for å velge et miljøvennlig 
dekke.  
 
Snødeponi ved ØHIL arena Hosle 
 
Etter en lang prosess med kommunen og fylke, fikk vi tilgang til arealet vest for kunstgressbanen. Der er det 
opparbeidet et snødeponi for snø på vinteren. Dette har fungert helt utmerket. Kostnaden er i hovedsak 
dekket av Bærum kommune som en del av deres miljøsatsning for å unngå granulat på avveie. Vi var 
avhengige av et slik område for å kunne anlegge Hosle kunstgress uten granulat.  
 
Boder/brakke mellom kunstgressbanene på Hosle 
 
Med samme intensjon som prosjektet over, har byggfagelevene ved Nesbru vgs bygget 4 nye 
lagningsboder, en speakerbod og «ØHIL-brakka» mellom kunstgressbanene. I tillegg til vårt behov, skal 
dette hindre trafikk mellom de to banene (en med og en uten granulat). Kommunen har gitt støtte til 
prosjektet.  

Eikeli kunstgress 1 

I samarbeid med kommunen, har vi gitt fra oss grusbanen ved Jar stasjon, og fått denne erstattet med en ny 
kunstgressbane på Eikeli. Denne har et miljøvennlig dekke, uten granulat og ble fullfinansiert av Bærum 
kommune.  
 
Pågående prosjekter/utredninger i 2020:  
 

- Det arbeides videre med realiseringen av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 
- Flerbrukshallen på Eikeli er utsatt, med foreløpig bekreftet åpning høsten 2021 
- Eikeli kunstgress 2 (Eikeli-banen grus). Realiseres trolig sommeren 2020 

 

  



 

 

Arrangementer – klubb/samarbeidsprosjekter 

Julemarkedet 
 
Julemarkedet er et svært hyggelig arrangement for klubben. Som i 2018 var det ØHIL fotballs damelag som 
hadde ansvaret for dette svært vellykkede arrangementet.  

Idrettsutvalget 
 
Idrettsutvalget består av en representant for hver av ØHILs idretter. Høsten 2019 besluttet hovedstyret at en 

av deres representanter skal møte i Idrettsutvalget for å sikre kontinuerlig informasjonsflyt begge veier, og 

dette har fungert bra. Leder av utvalget er idrettskoordinator Torunn Kvitli. 

Idrettsutvalget har hatt tre møter i 2019 (04. april, 29.augus og 28. november). Protokollene ligger på 

www.ohil.no/idrettsutvalget 

Idrettsutvalget har i 2019 jobbet med sesongene Sommeridrett og Vinteridrett. Sommeridrett går fra 1. april til 

15. oktober, og Vinteridrett fra 15. oktober til 1. april. Idrettene er enige i at sesongene skal overholdes, men 

at dette er kjøreregler og enkelt tilfeller kan diskuteres da sesongene starter tidligere og varer lengre spesielt 

for håndball og fotball. Vær og føreforhold er også variabler som kan virke inn på sesongene. Uansett skal alle 

aktiviteter meldes inn og det er Idrettsutvalget som kan legge føringer for gjennomføringene av treninger, 

kamp, cup m.m..  

Samarbeidet mellom idrettene er blitt bedre i 2019, men fortsatt kan idrettene bedre den interne 

kommunikasjonen. Aktivitetshjulet, som er styrende for idrettenes aktiviteter i ØHIL, må kontinuerlig holdes 

oppdatert. Det har dessverre vært rapport om noen kollisjoner mellom arrangement som har påvirket 

aktiviteten til noen av idrettene. Det ble blant annet gjennomført en fotballcup, Eat Move Sleep, i 

vintersesongen som medførte mye støy. Cupen har et godt konsept som ØHIL ønsker å videreføre og for 2020 

er cupen flyttet til september.  

Baseball og fotball hadde oppstart med 1. klassingene høsten 2019 og ordningen videreføres. Alpin, Bandy 

og Hopp hadde alle oppstart av sine idretter i 1. klasse og også denne ordningen videreføres. Håndball og 

Langrenn starter i 2. klasse da de ikke har kapasitet tidligere. 

Det har vært revidering av idrettenes Sportslige planer, og alle planer unntatt Fotball og Langrenn ble godkjent 

i møtet 28.11. Fotball hadde så mange nye tiltak som de øvrige idrettene mente ville påvirke deres aktivitet at 

saken ble utsatt til januar 2020. Imidlertid ble det besluttet at G/J 2008-årgangen kunne få delta i vinterligaen 

som et prøveprosjekt.  

Frivillighet og dugnad har også vært på agendaen da det stadig blir vanskeligere og vanskeligere å få foreldre 

til å stille på dugnad. Her skal idrettene blir flinkere til å informere på oppstartsmøter og årsmøter om hva som 

forventes av medlemmene. 

Idrettene er enige i viktigheten å jobbe etter klubbens visjon: allsidighet og bredde, og flest mulig, lengst mulig. 

Det er også enighet blant idrettene om å fortsette å tilrettelegge så det skal være mulig for ØHILbarna å drive 

med flere idretter og Allidrett skal være det overordnede tilbudet til barna med Idrettsskolen som 

rekrutteringsgrunnlag for de øvrige idrettene. 

ØHILs egen trenersamling for trenere (primært ungdomstrenerne) er videreført, og det er gjennomført en 

samling på klubbhuset i 2019 i regi av Idrettskoordinatoren. 

Torunn Kvitli 

  

http://www.ohil.no/idrettsutvalget


 

 

Anleggsutvalget 
 
Ingen protokollførte møter i 2019.  

Tidligere års protokoller fra avholdte møter finnes på www.ohil.no/anleggsutvalget 

Anders Bergland  

Allidrett 

Aktivitetsplan som omhandler Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen er revidert i 2019 se:  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/07/Aktivitetsplan-25072019-rev.pdf  

Microgym-gruppene for barn født i 2015 og 2016 ble delt ved oppstart høsten 2019. Dette da det er store 

motoriske forskjeller på barna. Vi har Microgrupper for barn født i 2016 på Hosle skole og i gymsalen på 

Jarmyra Idrettsbarnehage. Grupper med barn født i 2015 har vi på Eikeli, Grav og Hosle skole og fokuset 

under øktene er lek og bevegelsesglede. Samtidig er øktene tilrettelagt med tanke på å utvikle en god 

grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.  

Barneidretten har grupper for barn født i 2014, og under treningen her blir det lagt vekt på å stimulere barnas 

fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Vi har fire grupper på Barneidretten fordelt på 

Eikeli, Grav og to grupper på Hosle skole. 

Vi benytter gymsalene på Eikeli, Grav og Hosle skole, samt Jarmyra Idrettsbarnehage til Microgym og 

Barneidretten, og i tillegg har det vært flere uteøkter i løpet av sesongen hvor klubbens øvrige arenaer har blitt 

benyttet. Det er frivillige foreldre som stiller som aktivitetsledere og leder de fleste øktene. 

Alpin og Hopp er to av ØHILs idretter som ikke har kapasitet til i delta med Barneidretten. De øvrige idrettene 

gjennomfører to økter med Barneidretten og idrettene har vært veldig behjelpelige med å tilpasse tid og sted 

for gjennomføring av øktene. Ungdomstrenerne, som ofte leder og gjennomfører idrettenes økter er flinke, og 

både aktivitetslederne og foreldrene gir gode tilbakemeldinger. 

Idrettsskolen (barn i 1. klasse), som ble innført høsten 2018, fikk veldig gode tilbakemeldinger og ble videreført 

denne høsten. Her er hver idrett inne inntil fem uker av gangen og så langt det lar seg gjøre i sammenhengende 

uker. Aktivitetene blir gjennomført på idrettenes egne arenaer, baner, fielder m.m., og barna blir på den måten 

godt kjent med de ulike idrettsgrenene. 

Idrettsskolen er ikke foreldredrevet da det er idrettene selv som stiller med trenere. På den måten sikrer vi oss 

gode trenere med fokus innen egen idrett noe vi tror skaper et godt rekrutteringsgrunnlag til alle idrettene. På 

Idrettsskolen settes det enda større fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, 

mestring og samspill enn det som gjøres på Barneidretten. For å delta på Idrettsskolen kreves det medlemskap 

i klubben. 

 

Vi har ca. 290 barn fordelt på fem grupper med Microgym, fire grupper med Barneidrett og fire grupper på 

Idrettsskolen. Det kommer jevnlig nye påmeldinger etter hvert som tilbudet blir kjent i lokalområdet. 

NIF har en tiårig satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdommer i norsk idrett. Målgruppen 

er ungdom mellom 13 og 19 år, og et av målene er å få ungdommen til å være med lengst mulig som aktive i 

idrettslag. Her søkte ØHIL både NIF og Akershus idrettskrets og fikk støtte til å starte opp Allidrett for Ungdom. 

Høsten 2019 startet vi en gruppe vi kaller Sportmix, men vi merker at det er vanskelig å rekruttere ungdom da 

dataspill og treningsstudioer prioriteres. 

Ansvarlig for Allidretten er Idrettskoordinatoren. Øktplanene er bearbeidet og videreført denne sesongen. All 

informasjon om Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen publiseres på kommunikasjonskanalene som 

ohil.no/allidrett og Facebookgruppen ØHIL Allidrett. All intern kommunikasjon i gruppene går på Spond. 

http://www.ohil.no/anleggsutvalget
https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/07/Aktivitetsplan-25072019-rev.pdf


 

 

I år har vi fått pengestøtte fra diverse Gjensidigestiftelsen til innkjøp av utstyr, og fra NIF og Akershus 

Idrettskrets til oppstart av Allidrett for Ungdom. Det er investert i diverse gymsalleker for Microgym, Barneidrett 

og Idrettsskole og vekter til styrkerommet for Sportmix gruppen. 

Torunn Kvitli 

ØHILs idretter 
 

Alpin 
 
Vi har hatt årets aktivitet i Lommedalen skisenter, fra januar.  
 
Se www.ohil.no/alpin for informasjon om gruppen.  
 
Håkon Engebu, Leder ØHIL alpin 
 

 

Bandy 

(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2019/2020, samt kalenderåret 2019) 

Bandystyret har i år bestått av: 

Eivind Thorne (a-laget) Leder og kommunikasjon, styret siden 2012 
Andreas Dehlie (forelder 2010) Økonomiansvarlig, styret siden 2018 
Jon Erlend Dahlen (forelder 2003 og 2009) Rekrutteringsansvarlig, styret siden 2013 
Martin Rostrup (forelder 2006/2007/2012/2015) Inntektsansvarlig, styret siden 2018 
Erik Legernes (forelder 2006/2008/2012) Anleggsansvarlig, styret siden 2016 
Hildegunn Grønseth (forelder 2008) Dugnadsansvarlig, styret siden 2019 
I tillegg har Petter Breistøl hatt et engasjement som representant i Anleggsutvalget. 
 
Bandystyret har hatt 4 protokollerte møter i 2019 og behandlet 19 saker. Viktigste punkter som har vært 
jobbet med: 

- Planlegging og gjennomføring av sesong med alle tilhørende arrangementer 
- Anlegg ØHIL Idrettspark Kunstis og kunstgress 
- Økonomi og inntekter 

 
Alle protokoller fra alle møter ligger tilgjengelig på ohil.no under bandy. 
 
Tusen takk til styret i ØHIL Bandy, alle lagledere, trenere og andre som jobber knallhardt for å få ØHIL Bandy 
til å fungere! 

Gjennomført i 2019 

Faste arrangementer og dugnader har blitt gjennomført i 2019. Salvadugnad, ØHIL Bandy Cup for fjerde 
året på rad, Skøytedisco arrangert for fjerde året på rad med stor suksess. Vi har også arrangert 
bandyakademi og bandyskole med over 50 deltakere. 
 
Økonomi 
Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Hertz, Jar Bygg, Sysplan 
som har vært med i mange år. Pga opprykket til eliteserien fikk vi også med noen nye sponsorer i år; 
BakerTilly, Mittdekkhotell, Tinden Prosjektledelse og Stil. ØHIL Bandy hadde i 2019 et overskudd på ca. 
51.000kr. Budsjettet var på +9.000kr så 2019 ble et år med god og solid drift. De viktigste årsakene til dette 
er egne arrangementer som cupen og skøytediscoen, i tillegg til god rekruttering av utøvere. 
Arrangementene på Hoslebanen er populære og fine arrangementer, i tillegg til gode inntektskilder for 

http://www.ohil.no/alpin


 

 

gruppen. Salvadugnaden og gir også svært viktige inntekter. Samtidig har medlemsmassen økt med en fin 
og stor gruppe med nye bandyspillere på bandyskolen. Rekrutteringen er svært viktig.  
 

Sportslig sesongen 2019/2020 

Bandyskolen 

Bandyskolen har vært arrangert med stor suksess, og spesielt stor takk til Jon Erlend Dahlen for sitt enorme 
engasjement her. Totalt ca 60 barn. 2013 har vi endelig fått med oss flere jenter, noe som er veldig gøy. 
2012 har deltatt på flere cuper gjennom sesongen, hvor de har fåtr god hjelp av 2013. 2013 har også deltatt 
på noen cuper.Stor takk til ungdomstrenere og foreldretrener som får dette til å gli så bra.  
 

7er lagene 

Knøtt 2013 er en gjeng som begynte å spille bandy som en del av bandyskolen. Vi er 23 spillere. Magnus 

Giving er årgangsansvarlig og voksentrener. I tillegg er guttespillerne Thomas og Ludvig ungdomstrenere. 

De har gjort en strålendejobb! Vi er 23 spillere hvorav 8 er jenter og 15 gutter. Barna kommer fra Hosle- og 

Eikeli skole og det er topp stemning i spillegruppen. I tillegg har vi Kasper som er 2014 og som spiller opp 1 

årgang. Vi har deltatt på ØHIL cup på hjemme bane der vi spilte mot 2012 barn. Vi tapte alle kampene men 

scoret 1 mål så vi følte oss som vinnere!  

På Stabæk Knøtte-cup stilte vi i en egen 2013 pulje. Vi tapte 1 kamp, spilte 1 uavgjort og vant 2 kamper. 

Innsatsen var fantastisk. Vi gikk bra på skøyter, målvaktene reddet nesten alt og vi sentret til hverandre. I 

tillegg hadde vi krutt i kølla og bøttet inn mål. Vi har trent på Hoslebanen på tirsdager og torsdager og hatt 

veldig godt utbytte av de øktene. 

Vi er strålende fornøyd med sesongen! Mye takket være bandyforeldregruppen som klarte å holde liv i 

Hoslebanen / Hoslegrus så lenge som de gjorde. Neste år må vi rekrutter litt flere spillere slik at laget tåler 

fremtidig frafall. 

2012 årgangen har 42 registrerte barn, det er en stor årgang med mange ivrige barn og foreldretrenere. 

Laget har deltatt i Kosacup, Friggcup, Røacup, Øhilcup, Ullercup, Sarpsborg miniturnering 1 mars og Stabæk 

cup planlagt 14 mars. Årgangen har stort sett vunnet alt de har vært med på av kamper og cuper imot egen 

årgang. Vi har også vært med på cuper mot et år eldre barn i 2011 årgangen, selv der har vi spilt jevnt med 

både seire og tap. 

2012 har også ved 3 anledninger hjulpet 2011 med ekstra mannskap, vi har en god dialog med årgangen 

opp noe som er viktig med tanke på fremtidige sammenslåinger. Det har vært en utfordrende sesong med 

dårlig vær og dårlig is. Tusen takk til ungdomstrenere Albert, Lucas og Erling, dere har fått til en god 

stemning med lærevillige barn. Vi har også mange ivrige foreldre som har hjulpet til på trening cup og 

dugnader, tusen takk for innsatsen. 

Erik Legernes har vært årgangsansvarlig og cupansvarlig for årgangen, etter 2 år på denne posten søker vi 

etter en ny cup ansvarlig og en ny årgangsansvarlig. 

2011 årgangen. Dette var den tredje sesongen for denne gjengen, og det har vært en bra sesong selv om 

været har gjort det litt vanskelig. Det var første året med seriespill, noe guttene, og den ene jenten, synes 

var stas. Vi hadde meldt på to lag til serien så med 13 aktive spillere i stallen ble det mange kamper på dem. 

De dagene der begge lagene hadde kamp fikk vi god hjelp av ivrige spillere fra 2012 årgangen. I tillegg til 



 

 

seriespill har vi deltatt i cuper nesten hver helg gjennom hele sesongen. Det er mange ivrige spillere i 

gruppa, så vi kunne alltid stille med ett lag og noen innbyttere.  

ØHIL-cup var nok en gang en stor suksess med stor deltagelse fra både spillere og foreldre. Trenerne våre, 

Christian og Sebastian, er dyktige og svært populære blant barna. Vi håper å få kunne beholde dem videre. 

Sesongen avsluttes med god stemning og vi håper å være minst like mange spillere neste sesong. 

2010 årgangen har også i år vært en stor gruppe og i årets sesong vært 26 aktive spillere fordelt på 3 
serielag. Vi startet sesongen med en flott tur til Sarpsborgcup hvor vi deltok i 2009 klassen og videre stilte vi 
også lag i Vikingskipet på Hamarcup i november. Begge deler ønsker vi å gjenta til nest år. Gjennom 
sesongen har vi i tillegg greid å stille lag på samtlige cuper i omegn. Stemningen er god og aktivitetsnivået 
er høyt blant både spillere og foreldre. Årgangen rekrutterer både fra Hosle skole, Grav skole og Bekkestua 
skole. 
 
2009 har hatt en god sesong med 2 lag i seriespill og deltatt i cuper gjennom hele sesongen. De har også 
deltatt i noen cuper i 2008 klassen. Med en sterk 2plass i øhil cup. 
 
2008 årgangen består av 12 spillere, derav en jente og resten gutter. Vi tilhører Hosle og Eikeli skole. Vi har 
dessverre mistet ØHILs beste portugiser, da han skulle flytte til den andre siden av jordkloden, Australia. To 
til har også dessverre valgt andre idretter fremfor bandyen. Etter jul fikk vi en ny spiller fra Hosle, som syns 
det er så gøy at han kommer til å fortsette til neste år! Vi fikk også tilbake en spiller som har hatt en pause 
på ett år. 
 
Vi startet sesongens første seriekamper med knallspill, en seier og en uavgjort. Resten av seriekampene har 
det gått så som så med, men imponerende innsats fra alle gutter og jenter tross veldig dårlig 
skøyteissesong. Vi har deltatt på fem cuper, Frigg, Øhils egen, Ready, Snarøya og Stabæk. Readycup var 
ekstra spennende da vi kom til sluttspill, og tapte 5.plassen med ett mål på ekstra omganger og første mål 
vinner. Laget gjorde en heroisk innsats og var helt utkjørt etterpå. 
 
Magnus Giving som har vært årgangsansvarlig fra start og primusmotor valgte å trekke seg fra sitt verv som 
årgangsansvarlig og overlate ansvaret til noen andre. Pia Bervell har overtatt rollen som årgangsansvarlig, 
og prøver å hoppe etter Wirkola (noe som ikke er lett…). Alexander Skavhaug har vært hovedtrener, som 
tidligere år, både på treninger og kamper. Han har fått hjelp fra Morten Wettergreen. Vi har også hatt to 
supre ungdomstrenere, Ole Tubaas-Hermansen og Falk Hammer, som har vært ivrige både på treninger og 
kamper! Foreldregruppen har vært ivrige bidragsytere og flott supportergjeng. 
 
Vi ser tilbake på sesongen i år som en fin sesong, men ønsker oss til neste år enten kunstisbane eller at 
skøyteisen varer helt til sommeren! 
 
2007 startet i år med 7 spillere etter at vi rekrutterte en ny spiller på slutten av fjoråret. Vi startet i år som 
tidligere år sesongen med Sarpsborgcup, videre har vi deltatt på kosa cup, Hosle cup, Hamar cup, Ready cup 
og skal avslutte med Stabæk cup som blir første 11'er cup som forberedelse til neste sesong. I gruppen er 
det 3 spillere som spiller på Hosles 1 lag i fotball, det har vært en utfordring å koordinere slik at alle er med 
på treningene. Vi har et godt samarbeid med både 08 og 06 på treninger, vi låner fast 2 08 spillere, samt 2 
jenter fra 06 og fyller på med flere 08ere etter behov. Vi har spilt en 11 treningskamp mot Haslum sammen 
med 08, dette var en veldig hyggelig kamp, mot et jevnt lag, noe som gav mye mestring og glede. Vi har 
også spilt 2 11 treningskamper med 06 som vi skal spille sammen med neste år. I tillegg skal 3 07ere hjelpe 
06/05 på cup i Sverige 1 mars helgen. Dessverre valgte en av våre spillere å slutte nå midt i sesongen, så vi 
er nå kun 6 spillere hvorav en som er langtidssyk, og nesten ikke har deltatt de siste 3 årene. De guttene 
som spiller er ivrige og vi ser frem til neste sesong på 11er sammen med 06, vi trener nå 1 gang i uken med 
06, og 1 gang i uken med 08, dessverre lider vi veldig under de dårlige isforholdene nå i vinter, hvor mange 



 

 

treninger har måtet avlyses i det siste, vi har derfor sammen med 08 hatt noen innebandyøkter på Hosle 
skole. 
    

Foreldrebandyen  

Pga svært dårlig naturisforhold har vi dessverre kunne klart å avholde en foreldrebandy samling. 
 

Smågutt 2005/2006  

ØHIL smågutt består av 5 stk 2005 og 10 stk 2006 spillere. Vi er to jenter og resten gutter. Laget har spilt 

seriekamper i nivå to som er Interkrets B og i useedet gruppe i NM. Vi har både vunnet og tapt serie og NM 

kamper, og synes vi har klart oss bra med tanke at vi er et lag med fokus på bredde og at alle er inkludert. 

På NM kampene har vi toppet laget, men siden spillegruppen er så liten har alle i praksis blitt inkludert.  

Laget har deltatt på Kosa Cup, Frigg Cup og Vassenga Cup. I tillegg skal vi til Gøteborg og delta på cup i 

Mølndal. Vi avslutter sesongen med Ullevål sin cup for de som ikke går videre i NM. 

Alle 05 spillerne og noen 06 spillere har fått prøve å spille for guttelaget. Enkelte 07 spillere har spilt for vårt 

med stort hell. Det har vært en fin dynamikk mellom årgangene! 

Treningsopplegget for sesongen har fungert bra. Pål Moe har gjort en stor innsats og vært ansvarlig for alle 

treningene og kampene. I tillegg har foreldregruppen delt ansvaret for gjennomføring av kamper og 

treninger. Vi har for det meste trent sammen med guttelaget på Rud pga den milde vinteren. Vi er godt 

fornøyd med sesongen! 

Gutt 2002/2003 

Gutt startet høsten med cup i Vänersborg. Her møtte vi IFK Vänersborg, Villa (to av Sveriges beste guttelag), 
Kungselv og Stabæk. Det ble rått parti og vi tapte så det suste, men klarte å score et mål mot Villa. 
Stemningen var god og vi fikk mange timer på ishallen og sosialt var dette veldig bra.  Sesongen startet 
trått, men vi har løftet oss gjennom sesongen og lander tabellmessig slik vi pleier. 
Vi har hatt god hjelp av 05 og 06 på alle kamper og treninger gjennom sesongen. Det er gøy å se hvordan de 
har tatt nivået. Stor takk til dere og Pål Moe som har vært super trener og coach gjennom sesongen når 
Max ikke har kunnet.  
 

Junior 2000/2001/2002 

Vi har dessverre ikke hatt noe juniorlag i år, vi har 2 spillere i 00, 2 i 02 og 1 i 02. De 4 eldste har hatt tilbud 

på senior A og B, og 02 spilleren har spilt ned på 2003 laget. 

B-laget Senior Herrer 

For fjerde år på rad har ØHIL bandy 2 seniorlag. Det er viktig for oss at denne gruppen har det gøy med 

bandy, og vi bruker også dette laget som en rekrutteringsarena for yngre spillere som vil opp på A-laget.  

A-laget Senior Herrer 

ØHIL vant 1.divisjon og rykket direkte opp i eliteserien forrige sesong. Spillergruppen avholdt en rekke 

spillermøter etter sesongen i fjor, før man i fellesskap og med støtte av bandygruppen besluttet å beholde 

plassen og kjøre en sesong i eliteserien. 

 



 

 

Målet for sesongen 

• Kvalifisering i Eliteserien 

• Beholde den gode gjengen og humøret i laget 

• Økte treningsmengden og utvikle spillet 

• Inkludere yngre spillere 

3 av 4 mål ble oppnådd. Dessverre brast målet om kvalifisering i nest siste serierunde mot Høvik. Det 

nevnes at ved halvspilt sesong var det full måloppnåelse, og at målet i seg selv var veldig hårete. Høvik har 

til sammenligning hentet 8 utlendinger for å spille bandy og sikre lagets plass i eliteserien. I ØHIL har alle 

spillere, unntatt to, aldersbestemte kamper i klubben. Videre fikk hele 1.250 personer med seg den nett-

TV-sendte kampen mot Høvik. Dette er utrolig morsomt, og er 30% flere seere enn Stabæk-Høvik. Vi har 

også blitt fulgt opp veldig bra av Budstikka, med hele 34 artikler igjennom sesongen! Vi hadde i snitt 100 

tilskuere på hver kamp og to toppkamper med 170 på tribunen. 

Etter at valget ble tatt om å akseptere plassen i Eliteserien forsvant to sentrale spillere. Begge med ønske 

om å fokusere på familien, vi mistet også noen unge talenter til militæret og en som flyttet med jobb. Even 

Lübeck, tidligere Høvik, meldte overgang før sesongen, og har bidratt positivt på banen. Utover dette har 

fire guttespillere fått sjansen i Eliteserien, noe som har vært veldig morsomt, og i tråd med hvorfor A-laget 

valgte å takke ja til plassen. 

Det har vært en krevende sesong, både på og utenfor banen, og det har vært helt avgjørende med god 

støtte fra resten av klubben. Spesielt Jon Erlend Dahlen som har bidratt med arrangement av 

hjemmekamper, Petter Conradi som dommerkontakt og alt mulig mann, Trond Eirheim og Sindre Thorne i 

sekretariatet, Rikard Tveiten, Egil Svartbekk som lagledere, Michael Marcussen som materialforvalter. 

Troppen har bestått av: 

Keepere: Simen Clausen, Christoffer Klem Seljeseth, Simen Høyer, Sebastian Rendedal 

Forsvar: Henrik Vangdal, Martin Johannesen, Kristoffer Adde, Albert Sollien (gutt) 

Half: Johan Akselsen, Pål Magnus Flatseth, Eivind R. Thorne, Steven Russell 

Def. Midtbane: Jonas Hvitmyr, Fabian Jacobsen (Kap.), Lars Egil Kvitli, Lucas Dahlen (gutt) 

Off. Midtbane: Mads Helmich Pedersen, Even Lübeck, Max Marcussen, Endre Tveiten (jr), Mikkel Kayser 

Jacobsen, Thomas Wiken (gutt) 

Spiss: Øyvind Gulbrandsen, Per Kristian Salveson 

Rykker ned, men ønsker å fortsette 

Det har vært en lærerik sesong i Eliteserien. Til tross for mange positive opplevelser, ble det dessverre 

nedrykk. Ut av dette kommer det viktig læring, både sportslig og organisatorisk. Det kommer til å bli en 

diskusjon utover våren hva målsetningen for kommende sesong skal være. Innledende diskusjoner tyder på 

at gruppen ønsker å fortsette satsningen. Dette vil innebære samme treningsmengde som i år, med fokus 

på at man skal opp i Eliteserien. A-laget er bedre rustet for hva som kommer ved et eventuelt opprykk, og 

er forberedt på at treningen må intensiveres noe.  



 

 

En fortsatt satsning medfører liten belastning for klubben som helhet, utenfor A-laget, da samtlige krav til 

kamper og arrangement er noe mindre. 

 

Representasjon 

Kretslag Gutt f.2003: Lucas Dahlen, Thomas Wiken, Simen Høyer og Albert Bruu Sollien 

Kretslag Gutt f.2004: Falk Trondsen Hamer 

Kretslag Gutt f.2005: Georg Bruu Sollien, Oscar Vincent Thue, Aleksander Øverby Moe 

 

U23 Rekruttlandslag: Endre Tveiten 

Ungarn A-landslag: Even Lübeck 

Storbritannia A-Landslag: Steven Russell 

U17 Landslag 26 mannstropp: Lucas Dahlen og Simen Høyer 

U17 Landslag trener: Eivind Thorne 

Norges Bandyforbundet: Seksjonsstyret Bandy: Elisabeth Lycke Kjøllmoen. 

 

2019-2020 sesongen 

 

 

Denne sesongen har vi ikke klart å stille lag i 

alle klasser, blant annet har vi manglet et 

juniorlag. Vi har også dessverre sett en liten 

reduksjon i antall medlemmer.  

Anlegg:  

En katastrofal vinter med tanke på naturis. Det har vært mildt og snøfritt gjennom hele sesongen og utrolig 

vanskelig å lage naturis. Været har ikke spilt på lag med oss nå, og behovet for kunstis har virkelig vist seg 

frem. 



 

 

Hoslebanen: Vi begynte å vanne 5 november, og med iherdig innsats og noen kuldegrader fikk vi brukbar is 
til julen og masse aktivitet på banen. Isen holdt også til ØHIL Bandy Cup og Skøytedisco, men fra midten av 
januar har det ikke vært brukbar is på banen. Driftsgruppen har jobbet ekstremt mye for å forsøke å 
opprettholde sålen som er lagt, men det har vært lite kuldegrader og store variasjoner i været. Mange 
kamper har blitt flyttet og treningstilbudet har vært det dårligste på mange år.  
 
Eikelibanen: Det har ikke vært is på denne banen i vinter, pga mildværet. 
 
Grav skole: Det har ikke vært is på denne banen i vinter, pga mildværet 
 
Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis, kunstgress og kunstsnø  
Gjennom 2019 har vi jobbet med å forsøke å skaffe rest finansieringen til banen, etter at vi kom inn på 
kommunes prioriterte liste. Vi har jobbet sammen med Norges Idrettsforbundet og Bandyforbundet for å 
undersøke mulighetene for å få penger fra «anleggspolitisk program» som har vært en post hos 
Kulturdepartementet. Dessverre var denne posten satt til 0 på budsjettet 2019. Arbeidet har da fortsatt 
med dialog med Bærum Idrettsråd for å finne løsninger på hvordan restfinansiering kan komme på plass. Vi 
har gjennom høsten 2019 fått svært positive signaler fra BIR på at anlegget skal realiseres og at det skal 
gjøres med kommunale midler. På BIR sitt høstseminar ble dette også lagt frem for alle idrettslagene og vi 
har nå svært stor tro på at det våren 2021 blir prioritert midler til rest finansiering av anlegget. Målet er 
bygge start våren 2021. 
 
Det gjenstår fortsatt mye arbeid med prosjektet, men vi driver stadig videre fremover mot målet! 
 
Eivind Thorne, styreleder ØHIL bandy 

 
Fotball  
 
Drift   

Styret har siden årsmøtet 2019 bestått av:   

 

Tom Brinck-Mortensen (leder) 

Arnt Ellingsen (ansvarlig ungdom og senior) 

Per Bryng (ansvarlig barnefotball, rekruttering) 

Tanja Borch Søsveen (ansvarlig arrangement) 

Christine Liæker Lindberg (marked) 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2019.  

Rollene økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og styresekretær har vært ivaretatt av 

administrasjonen ved administrativ leder Kirsten Vanberg inntil 30.juni 2019.  

Bjørn Frode Strand startet som sportssjef i 100 % stilling fra 1.august, og  har et overordnet ansvar for både 

sport og administrasjon.   

 

 



 

 

Fotballstyret har i 2019 i tillegg til oppfølging av normal drift og anlegg hatt søkelys på klubbutvikling. Det 

har vært satt i gang en lang rekke tiltak for å bedre kvaliteten i tilbudet til alle våre fotballspillere, og særlig 

tatt tak i barnefotballen.  

• Mer klubbstyrt innhold på treningene 

• Alle barnekull har fått tilsendt øktplaner 

• Alle barnekull unntatt to årskull (2010 og 2011) har fått oppfølging på feltet  

• Akademiet har fått et betydelig løft gjennom økt trenerkompetanse og klubbstyrt øktinnhold 

• Vi har jobbet frem en ny sportslig plan med fokus på barnefotballen 

 

Siste år har det blitt gjennomført åtte trenerfora der det har vært obligatorisk oppmøte for alle lønnede 

trenere, men det var også åpent for andre interesserte. Disse trenerforumene handlet hovedsakelig om 

innholdet på treningene.  

Marius Lystad startet januar 2019 som barnefotballansvarlig og akademisjef. Med Marius har akademiet 

fått et betydelig løft. I barnefotballen har Marius laget øktplaner til alle kull slik at treningene følger et 

utviklingsløp. Marius har også vært på de fleste øktene på 2012, 2009, 2008 og 2007. I tillegg har Oleg 

Matvejevs vært på treninger i barnekullene og fulgt opp trenerne.  

Gjennom året har vi sammen med Idrettsutvalget jobbet med sportslig plan for fotball. Vi har erkjent at vi 

mister medlemmer, og det har også vært en sterk interesse om å forbedre aktivitetstilbudet på vinteren i 

barnefotballen. Arbeidet ble ikke ferdig i 2019, men er blitt landet når vi skriver februar 2020.  

Styret ønsker også å rette en stor takk til alle frivillige; trenere, lagledere, foreldre og tillitsvalgte som gjør 

det mulig å drive klubben og fotballagene våre! 

ØHIL fotball og styret ønsker også å rette en stor takk til klubbens og fotballens sponsorer DNB, BDO, Viken 

Fiber, Kiwi, Bilia Skøyen, Nobel catering samt banesponsorer. 

Barnefotballen 

Barnefotballen i ØHIL er selve stammen i fotballavdelingen. Vi har de senere år opplevd noe synkende 

rekruttering. Oppstarten på G2012 og G2013 var oppløftende med høyere tall enn de to foregående år, 

men på jentesiden er det fortsatt lavere enn vi hadde på 2008 og 2009. Vi må sette inn enda et støt i 2020 

for å få flere medlemmer fra første stund.  

Vi er fra våren 2020 med et prosjekt i samarbeid med UEFA og Disney som kalles «Playmaker». Målet er å 

få med flere jenter fra 5-8 år inn i fotballen.  

 

Akademiet 

Vi har økt antall påmeldte i 2019 og jobbet hardt for å øke kvaliteten på øktene. Vi håper at fra 2012-kullet 

vil vi oppleve at tilbudet i ØHIL er attraktivt og at antall deltakere på Akademiet øker.   

Vi fikk en svært god påmelding på fotballfritidsordning (FFO) fra august 2019. På 2012 kullet var 84 barn 

påmeldt på FFO i august til oktober. Vi skal fortsette å utvikle både akademiet og FFO.  



 

 

Ungdomsfotballen – gutter 

Vi fikk inn erfarne trenerne og har samtidig fått uvurderlig støtte av foreldrene. Generelt var det en god 

utvikling på tilbudet i 2019. I 2020 vil vi ta enda noen steg.  

Ungdomsfotballen – jenter 

Det har vært en fin miks mellom foreldretrenere og lønnede trenere, og jentene har blitt godt ivaretatt.  

Vi skal generelt være stolte av å ha en enorm bredde i vårt tilbud til fotballglade ungdom i nærmiljøet. Vi 

har lag i de fleste årganger og divisjoner, noe vi er stolte av og som gjør oss i stand til å leve opp til «Flest 

mulig - lengst mulig - best mulig». 

Jenter 110 % 

Ordningen er nå godt etablert og fungerer meget godt for spillerne. Vi la til tilbud om «ivrig-trening» på 

lørdager som ble godt mottatt. Inn mot vintersesongen 2020 har vi lagt ivrig-tilbudet samtidig med 110 % 

slik at det er minimalt skille mellom disse gruppene.  

Gutter 110% 

Dette ble lagt på is fra februar, da gruppene ikke var godt nok rigget og vanskelig å samkjøre på tvers av 

alder. Vi har ikke satt dette i gang i 2020, da alle ivrige spillere ivaretas i driften av årskullet.  

Seniorfotball 

Vi har A-lag herrer, tre seniorlag kvinner og et seniorlag kvinner i syver. I tillegg har vi M40, M48 og M55.  

 

A-laget kvinner hadde en veldig god sesong og fightet hele tiden om opprykk. Treningskulturen, 

atmosfæren og villigheten til å bli med på å bygge klubb har tatt store steg i løpet av 2019, og vi er svært 

fornøyde med både trenerteam og spillergruppa. Allerede tidlig på høsten forlenget vi med hovedtrener 

Kjølv som en følge av den gode utviklingen KEA hadde.  

A-lag kvinner har fortsatt en målsetning om opprykk til Toppserien. 

A-laget herrer slet med antall spillere gjennom hele 2019, og heldigvis bidro spillere fra G19 til at vi stilte 

med nok spillere. A-laget unngikk så vidt nedrykk. Inngangen til 2020 har vært bedre på lang tid. Det er over 

20 spillere på stort sett alle treninger, og vi ser veldig frem til et bra år for A-lag herrer.  

Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg ble justert fra starten av 2019 til å være en del av styret og en verdifull sparringspartner til 

sportslig operativ ledelse. 

ØHIL som kraftsenter på kvinnesiden – finansiert utviklingsansvarlig  

NFF og Toppfotball kvinner (TFK) utvikler stadig kvinnefotballen. 12 klubber i Toppserien og 1.divisjon 

kvinner ble utnevnt til kraftsentre etter en søknadsprosess. ØHIL ansatte Zeid Saleh som utviklingsansvarlig 

fra 1.september 2019. Rollen skal bidra til at de som er aller ivrigst på å bli toppspiller får ekstra oppfølging. 

I tillegg skal følge opp trenere for J13 til KEU. Vi er svært fornøyde med denne ordningen og tilveksten.  

 



 

 

Flere heltidsansatte 

Våren 2019 hadde vi Kirsten og Lise i administrative oppgaver pluss Marius og Oleg i 100 % pluss Jens 

Petter, Herman og Mikkel i omtrent 50 % stillinger. I utgangen av 2019 var vi Bjørn Frode, Marius, Erlend, 

Lotte og Zeid i 100%, og Felix, Jens Petter og Herman i omtrent 50%. Fra 1.februar startet Håvard Hauge 

Haakonsen 100 % som fotballkoordinator og med lagsansvar. Det betyr at vi øker gradvis antall årsverk i 

tråd med ønske om å utvikle klubben enda noen hakk.  

Anlegg 

ØHIL fotball har sine hovedanlegg på Hosle og på Jarmyra. Klubben disponerer også Eikeli grus, 

Hosletoppen grus, ØHILskogen kunstgress og Bekkestua kunstgress (Bekkestua kun mandag og onsdag).  

Eikeli kg ble ferdig oktober 2019, og vi ser frem til å få denne banen i bruk i 2020. den blir brukt til 

syverkamper for ungdom og veteran (kampene spilles etter kl 20), og ellers blir den brukt til treninger for 

barnelag.  

 

Cuper  

I 2019 arrangerte fotballgruppen fem cuper.  

1. ØHIL BDO cup på Hosle ble arrangert av G10 og G9 Hosle/Eikeli foreldre.  

2. ØHIL DNB cup er en ren guttecup som G10 og G9 på Grav stod bak.  

3. ØHIL jentecup er en jentecup som ble arrangert av J10 og J9 i hele klubben.  

4. Obos Miniligaen (3er arrangement på vegne av NFF Oslo) med bistand fra G19/MSA. 110% jenter 
og gutter til dommere. J8 var vakter. Administrasjonen var «cupkomite» 

5. Eat Move Sleep cup (første gang) med J/G11 og G8. Erlend Bransdal som cupansvarlig med bistand 
fra administrasjonen.  

 

Alle cupene ble sportslige suksesser med mange fornøyde jenter og gutter! Dette er kjempearrangementer 

som bidrar sterkt til at klubben kan gi et godt idrettstilbud til medlemmene våre. Dessuten er cupene 

viktige inntektskilder for ØHIL fotball. Vi takker alle foreldre som har bidratt! 

Representasjon 

Kirsten Vanberg representerte klubben på Oslo fotballkrets’ kretsting i 2019. Berit Bjerkås gikk ut av styret i 

NFF Oslo, men er fremdeles medlem i Fair play komiteen. Nessim Ghouas representerte ØHIL i styret til NFF 

Oslo i 2019. Trond Antonsen har representert ØHIL i Espelundsutvalget og Kirsten Vanberg representerer 

ØHIL i styret til Toppfotball kvinner. 

Bjørn Frode Strand sitter i styret i Norsk Fotballtrenerforening.  

Økonomi  

Økonomien i fotballgruppen er god, og ØHIL fotball hadde et overskudd på kr 381.299 i 2019.  Omsetningen 

ble på 10.975 millioner (inkl off tilskudd). Egenkapitalsituasjonen er tilfredsstillende, og vi har et godt 

utgangspunkt for videre utvikling av fotballtilbudet i klubben.  Fotballens bankinnskudd pr 31.12.2019 

utgjør en drøy million.  

Tom Brinck-Mortensen, styreleder fotball 



 

 

 

Hopp/kombinert 
 
Vinteren 2020 har medført utfordringer for hoppgruppa. Det har ikke vært mulig å få lagt snø i ØHIL-bakken 

denne vinteren. Vintertreningene har derfor vært arrangert i hoppanlegget i Midtstulia hver torsdag, og i 

tillegg har vi arrangert noen treninger på lørdager. I høst arrangerte vi treninger på plast i ØHIL-bakken, samt 

trampolinetrening på Rud. Vi gjennomførte en runde med Idrettsskolen i høst, og det er planlagt en ny runde 

på snø før påske. Gjennom Idrettsskolen får vi markedsført Hoppgruppa til mange deltakere. Vi håper dette 

på sikt skal materialisere seg i flere utøvere i gruppa. Vi trenger både flere utøvere og nye foreldreressurser 

som kan ta Hoppgruppa videre.  

Vi meldte oss på i Skiforbundets rekrutteringsprogram RawAir, men grunnet de dårlige snøforholdene har 

ikke RawAir ennå hatt mulighet til å komme til oss i ØHIL.  

Vi hadde med tre deltakere på årets sommersamling i Midtstulia.  

Denne sesongen har treningene vært gjennomført av Rolf Hennum og Jonas Evenstad. Rolf er en 

ressursperson som påtar seg mye av arbeidet med å holde ØHIL-bakken i topp stand.  

På økonomisiden er tallene for hoppgruppa OK. Budsjett for 2020 med fokus på å nedbetale gjelden etter 

bygging av ØHIL-bakken. Vi får gode inntekter fra bingospill og har bra med utstyr. For å styrke 

rekrutteringsarbeidet ønsker vi å bruke mer på aktiviteter og å gi økonomisk støtte til deltakelse på renn og 

samlinger.  

 

Helge Evenstad styreleder hopp/kombinert 
 

 
Håndball 

Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL er i underkant av 450 spillere/medlemmer fordelt på 20 grupper med 

52 lag påmeldt seriespill. De yngste gruppene, 7- og 8-åringene deltar i Loppetassen og Minihåndball. 

Klubben har aktive spillere fra 7 års alderen til veteranklassen, og har et breddetilbud som fanger opp de 

aller fleste som ønsker å spille håndball. Det å være «best med de yngre» setter store krav til lagenes 

støtteapparat, trenere og oppmenn, og det jobbes godt i de yngre aldersbestemte klassene. 

 

ØHIL har, som andre klubber, en utfordring i å sikre kontinuitet og tilvekst av spillere i guttehåndballen. 

Det er derfor gledelig å oppleve at vi har flere store kull på guttesiden, som jobber godt med langsiktige 

planer. 

 

Tilveksten på jentesiden er stabil og solid, og det er hele 12 spillende lag i alderen 9 til 13 år. Det er stor 

og god aktivitet i de yngre jentelagene med en rekke fine individuelle prestasjoner så vel som gode 

laginnsatser i serie- og cupspill. 

 

For håndballgruppa er arbeidet med å legge til rette forholdene for at de unge skal drive med flere idretter 

så lenge som mulig helt sentralt. Det å dele sesong med andre idretter betyr at man både må gi og ta – 

her er en åpen dialog helt avgjørende. All erfaring viser at allsidige utøvere gir de beste resultatene. 



 

 

 

Dette er utviklingen i antall lag i håndballgruppen: 

 

 
 

 

I sesongen 2019/2020 har vi hatt 20 lag med deltakelse i 52 serier. 

 

 

 
  



 

 

Håndballgruppen ledes av følgende kollegium: 
 

 

Leder Harald Joa Sportssjef Tobias Borthen 

Økonomiansvarlig Anette Rekanes Arrangementsansvarlig Odd Vegge 

Dommerkontakt senior Øyvor Marton Dommerkontakt junior Lise Svendheim 

Pådriver, kommunikasjon, cup, rekruttering 
Hanne Wengaard 

Materialansvarlig Marit Øgaard 

 

Ledergruppen har i løpet av 2019 blitt fornyet: Annette Rekanes avløser Erik Borthen 

som økonomiansvarlig, Odd Vegge har kommet inn som arrangementsansvarlig for 

Hans Jacob Kunz Brun, Marit Øgaard er på plass som materialansvarlig for Jørgen 

Lyche og Tobias Borthen har overtatt ansvaret for det sportslige etter Stein 

Andreassen. Vi er de utgående ressursene en stor takk skyldig for en flott innsats 

over flere år, og ikke minst for god opplæring og støtte til våre nye ressurspersoner. 

 

 

Håndballstyret i 2019: 

 

Leder Harald Joa Sportslig leder Stein Andreassen 
Økonomiansvarlig Erik Borthen Styremedlem Hans Jacob Kunz Brun 

 

Noen av årets høydepunkter: 
 

Sportslig plan 
 

Sportslig plan ble revidert i november 2019. Sportslig plan er definert og vil bli tilpasset klubbens 

overordnede mal. Sportslig utvalg har også utarbeidet en plan for å ivareta bredde og topp på en bedre 

måte, samtidig som dette vil bidra til å holde på spillere og lag lengre. Rekruttjentene, et samarbeid på 

tvers av de tre eldste årgangene, er videreført. Det er dedikerte treningsdager og ekstra påmeldte lag for 

denne gruppen. Her har de spillerne som ønsker det mulighet til å trene mer, det er blitt bedre treninger, 

det er et bedre samarbeid mellom trenerne, og den samlede kompetansen til trenerne kommer ut til flere 

spillere. Det er en rød tråd i forhold til hva det trenes på, slik at spillerne kan føle seg trygge og oppleve 

kjente øvelser, når det er andre trenere og andre årganger det trenes med. 

I sesongen 19/20 deltok rekruttjentene våre i kvalifisering til Bring-serien. Jentene kom seg videre til 2. 

kvalifiseringsrunde, men dessverre ble det ikke videre avansement. Også neste sesong ønsker vi å 

kvalifisere lag til deltakelse i Bring-serien, denne gangen med et samarbeid mellom J2004 og J2003. 

Det er ansatt Sportssjef i 100% stilling for å ivareta og forbedre det sportslige tilbudet i ØHIL Håndball. 

I sesongen 2020/21 jobber vi for å få arrangert et Håndballakademi for barn i alderen 12-14 år. Mye er på 

plass allerede og vi har stor tro på prosjektet. 

Vi ønsker å arrangere håndballskole(r) i skoleferiene. Dette arbeidet er så vidt i gang. 



 

 

Det er et ønske fra både ledergruppa og lagene med en større «satsning» på målvakter. Vi har derfor 

ansatt Haslum-målvakten Thomas Langerud som egen trenerressurs for målvaktene, og han er godt i 

gang. 

Vi har en målvakt representert på NHF Region øst sitt målvaktprosjekt og samme spiller er også tatt ut til 

bruttotroppen til Bylagsturneringen, dette er noe av det største du kan oppleve som 15-16-åring. 

 

Hjertestarterkurs: 
 

For å sikre at alle lag/grupper har en eller flere som har kompetanse innen hjerte/ lungeredning, samt 

kompetanse i bruk av hjertestarteren som er plassert i Hoslehallen, gjennomføres det jevnlig kurs.  

 

 
Websidene og sosiale medier: 
 

Håndballgruppas nettsider er innholdsrike og velfungerende, her finner man all informasjon som trengs, og 

det er lagt til rette for individuell anvendelse på lagsnivå, noe stadig flere grupper benytter seg av. 

 

Vår facebook-side har flere enn 600 «likere» og er en god kanal for å skape begeistring om idretten 

vår. Det er en egen facebook-side for kommunikasjon til og mellom trenere og oppmenn, det er en 

viktig kanal, som over tid har erstattet mange e-postforsendelser. Våre dommerkontakter bruker en 

egen facebookside i dialogen med dommere og barnekampledere.  

 

En rekke lag har lukkede facebooksider som brukes til kommunikasjon mellom spillere og 

støtteapparatet. I tillegg har stadig flere lag egen lagside på Instagram, med ett økende antall følgere.   

 

Trenerutdanning 
 

Arbeidet med kvalifisering av trenere, oppmenn og lagledere er prioritert, og klubben dekker kostnadene 

for de som ønsker å delta på kurs. Vi har hatt mange ivrige trener på kurs denne sesongen. Alt fra unge 

kommende spirer som har hatt gleden av å trene allidretten, til trener-1 og trener-2.  

Trener-2 er høyeste nivå for trenerutdanning på regionalt plan, men vi har også en trener som har tatt 

høyere utdanning – på trener-3 (høyskolestatus). 

 
Dommerutdanning 
 

Håndballgruppen er i vekst og dette vil medføre behov for flere dommere. Dommerkvoten vil også vokse 

med antall påmeldte lag i serien. Utdanning av dommere er en prioritert oppgave. I samarbeid med 

regionen arrangerer vi kurs for å utdanne flere dommere/barnekampledere. Klubben dekker kostnadene for 

de som ønsker å delta på kurs. 

 

I 2019 var det 8 barnekampledere som tok trinn I-kurs. De er dermed kvalifisert til å stille på dommerkvote 

og å dømme kamper tom. 13-årsklassen. 

 

Dommer-modulen i NHFs utviklingstilbud «klubbhuset» ble gjennomført i februar 2019. 

 

Arrangement 
 

Det er et generelt høyt aktivitetsnivå i seriespill så vel som tilleggs-serier. Det er arrangement de fleste 



 

 

helger: stadig hyppigere på lørdager og så å si hver søndag, i tillegg spilles det kamper på ukedager. Flere 
lag har arrangert egne samlinger i Hoslehallen, for å få litt variasjon – både i treningsform, øvelser og for å 
fokusere på det sosiale. 
 

Håndballens dag  
 

Håndballens dag er en institusjon og årets høydepunkt for store og små håndballhjerter. I år ble 

arrangementet gjennomført på tradisjonelt vis den 23. mars med en forrykende håndballfest for store og 

små utøvere. Håndballens dag arrangeres på dugnad av de eldste lagene i klubben, og spillere stiller som 

dommere, lagledere og kioskvakter. Overskuddet deles mellom de som tar ansvar for arrangementet. 

 

Turneringer i inn- og utland 
 

I arbeidet med å etablere gode relasjoner på tvers av lagene står deltagelse på en og samme turnering 

sentralt. Flere lag deltar på dagsturneringer i nærheten. Loppetassen og Minihåndball er tilbudet for de 

yngste lagene. Ettersom lagene blir eldre, blir reisene lenger, og turneringer i utlandet er attraktive tilbud.  

 

Hoslehallen 
 

Hoslehallen er håndballens naturlige samlingssted, og håndballgruppen er ansvarlig for drift av hallen. Dette 

gir oss privilegier og handlefrihet når det gjelder utnyttelse av anlegget.  

 

Salg av billetter og kioskvarer er en meget viktig inntektskilde for håndballgruppa. En stor del av denne 

inntekten brukes til å dekke dommerutgifter. Regnskapet for 2019 viser til et solid resultat, og vi retter en stor 

takk til alle foreldre og barn som har bidratt til dette.  

 

Vi ser at det fort blir rotete i ballrommet, dette er et gjentagende problem og vi oppfordrer spesielt trenere og 

spillere til å ta et ansvar for å holde rommet ryddig. Da slipper vi at ting blir borte og ødelagt.  

 

Som leietager av Hoslehallen opplever vi gode relasjoner til hallens eier, Bærum kommune, og vi blir alltid 

hørt og får god hjelp når vi trenger det. Vi gleder oss til å ta ansvaret for ny hall på Eikeli når den blir klar. 

 

I år har hallen fått ØHIL-farger og logo i gulvet i begge målfelt, banen er tilrettelagt for kortbanehåndball og 

det er montert nye rekkverk ved tribunen. 

 

Foreldrevettregler 
 

I Hoslehallen henger en stor plakat med «ØHIL sine foreldrevettregler» bak sekretariatet. Dette er blitt tatt 

veldig godt imot av foreldre, eksterne dommere og trenere. «Vi blir lagt merke til!» dette inngår i 

holdningsarbeidet ØHIL kontinuerlig jobber med. 

 

  



 

 

Fornyelse av ledergruppen 
 

Stadige endringer i alderssammensetning på lagsnivå gjør at arbeidet med å rekruttere nye krefter til 

ledergruppen må ha kontinuerlig fokus. Dette er avgjørende for å sikre kontinuitet samt videreføring av 

kompetanse og erfaring. Det har vært gjort en jobb i 2019 med å få på plass nye ledere og i 2020 er 

mange roller erstattet med nye folk. 

 

Materialforvaltning 

Holde orden på drakter og medisinsk utstyr er viktig for å ivareta sikkerhet og beredskap til lagene og alle 

som ferdes i hallen. Hjertestarter skal alltid ha batterier og være tilgjengelig. Isposer og tape skal alltid ligge 

tilgjengelig i hallen. Samarbeid med øvrig ledelse for bestilling av utstyr via samarbeidspartnere og 

leverandører. 

 
Økonomi 
 

Håndballgruppen er drevet etter sunne økonomiske prinsipper. Vi ligger «midt på treet» når det gjelder 

nivå på treningsavgifter, og har god kontroll på kostnadssiden. 

Det positive driftsresultatet for 2019 ser ut til å havne på rundt kr 400 000, og vi har en solid 

egenkapitalsituasjon. Det endelige resultatet er beheftet med en viss usikkert, da beløpet for 

treningsavgifter baserer seg på det som er utfakturert og ikke hva som faktisk blir innbetalt. 

Erfaringsmessig blir det flere korreksjoner grunnet spillere som får fritak og spillere som har sluttet. 

Veldig bra inntektsøkning i form av billettinntekter og kiosksalg er største årsak til overskuddet. Men 

også høyere beløp utfakturerte treningsavgifter enn budsjettert, høyere tilskudd og reduserte 

lønnsutgifter er blant hovedårsakene til resultatet. 

 

Forholdet til andre idretter 
 

Arbeidet med å unngå kollisjoner og konflikter som fører til at utøvere må velge mellom idretter i for ung alder 

må fortsatt videreføres. Her har klubben fremdeles en vei å gå. Vi utfordres stadig av fotballen som ønsker å 

starte tidligere og tidligere for hvert år. Håndballens syn på saken er at den nylige reviderte Idrettskolen er 

den beste arenaen for de yngste og dette virker også å bli IU (Idrettsutvalget) sin innstilling til Hovedstyret. 

Håndballgruppa hegner om allidretten og idrettsskolen og bidrar etter beste evne med gode økter for 

klubbens yngste utøvere.  

 

Kapasitetsproblemet – Hoslehallen 
 

Håndballen har de siste årene hatt en fin økning i antall aktive idrettsutøvere. Som en breddeklubb har vi 

barn fra følgende barneskoler: Hosle, Eikeli, Bekkestua, Grav, Steinerskolen og Jar. I dag benytter 

håndballen primært Hoslehallen som hall for ØHIL sine håndballspillere. Begrenset tilgang til treningstid i 

hall er største hinder i forhold til fortsatt vekst i antall lag og utøvere. Kapasitetsmessig er vi forbi den 

grensen for hva som oppfattes som forsvarlig minste treningstid for en rekke lag. 

 

Det er en glede å registrere at det vil bli bygget en flerbrukshall i forbindelse med utvidelsen av Eikeli 

Videregående Skole. Entreprenør (PEAB) er valgt, og daglig leder Sverre Nordby har hatt et innledende 

møte med dem. Arbeidet starter opp så tidlig som mulig våren 2020, og entreprenøren er veldig trygg på at 

bygget skal stå klart til skolestart/sesongstart 2021. Tegningene er forandret fra de første utkastene, men 

det blir et flott anlegg. Full håndballflate med garderober, tribuner, lager for utstyr både inne og ute, samt 

treningsrom. Det er ikke klart hva gjelder sambruk med kantine, treningsrom, lager og tilsynsansvar, men 



 

 

her vil daglig leder innta en aktiv rolle. 

 

Dommere 
 

Alle påmeldte lag fra 12-årsklassen og oppover teller på dommerkvoten. Vi har imidlertid en mulighet til å 

redusere kvoten ved å dømme alle hjemmekamper for en eller flere av klassene J12 og G12. Vi har 

foreløpig valgt å ikke dømme 12-årsklassen selv. I sesongen 2019/2020 har vi 11 kvotedommere. 8 av 

disse er nyutdannede og stiller som kvotedommere for ØHIL for første gang. 

 

Regionen setter ikke opp dommere for hjemmekamper opp til og med 11-årsklassen. Det er klubbens 

ansvar å dømme disse kampene. Vi har mange påmeldte lag i de yngre klassene og det blir dermed 

mange kamper som skal dømmes. Kampene blir dømt av barnekampledere og de yngre dommerne. 

 

Vi har en egen Facebook-gruppe for å ha en lettvint måte å dele informasjon med håndballdommere og 

barnekampledere. Alle dommerne, barnekampledere og mange foreldre til barnekampledere er 

medlemmer i gruppen (https://www.facebook.com/groups/ohil.handballdommere/). 

 

Representasjon og deltakelse på forbundsnivå 

ØHIL håndball deltar regelmessig på Tingene til NHF Region Øst.  

 

På Håndballtinget 2019 (håndballens øverste organ) deltok Harald Joa som representant for NHF Region 

øst. Klubbens trener Janne Tuven var tilstede på tinget som observatør, og har nå stilling som daglig leder 

for NHF Region øst. 

 

Harald Joa er leder for valgkomitéen til NHF Region Øst, som har neste ting i mai 2020.. 

 
Harald Joa, leder ØHIL håndball 
 
 

Langrenn 

Vår langrennsgruppe har ca. 220 medlemmer. Treningene ledes av 23 ungdomstrenere, rekruttert fra 
nærområdet, mange med fartstid fra ØHIL. Disse er stor ressurs for langrennsgruppen, og det ligger my 
arbeid bak å rekruttere, trene og beholde disse.  
Ca. 15-20 voksne har sentrale verv, i tillegg har mange foresatte roller i de ulike aldersgruppene. 

 
Drift 

Det er 7 treningsgrupper i sving, i alderen 8-16 år. For de yngste kjører vi skileik en gang pr. uke, for de 

øvrige to-tre treninger pr. uke. Jenter og gutter trener sammen. Langrenn er en foreldreintensiv idrett. Etter 

aktiv rekruttering er foresatte fra alle grupper aktivt med i drift av gruppen. Vi kjører «17. mai modellen» på 

renn, dvs. at visse alderstrinn har ansvaret for arrangement av tre renn, Naborundens 1. renn (sammen med 

SIF), Hoslerennet og Klubbmesterskapet. 

Tradisjonelt har vi, gjennom et bra samarbeid med Fossum, brukt treningsfasilitetene der. Sesongen 

2019/2020 har det vært utfordrende.  Nytt av året er at vi har benyttet Vestmarka i samarbeid med dem som 

trener der.   

Utfordringer 

Snømangel har i år, som i fjor, vært tidligere vært en stor utfordring. 

Samarbeid innad i klubben 

ØHIL Langrenn stiller seg meget positiv til klubben satsing på Allidrett og Idrettsskole og stiller med 

ungdomstrenere til dette. 



 

 

 

Styret i langrennsgruppen består av: 

Styreleder Eilert H. Lund 

Sportslig ansvarlig Rune Bjerkelund 

Økonomiansvarlig Niels Harald Ursin-Holm 

Rekruttering og koordinering mellom idretter Ellen Christine Karlsen 

Kommunikasjon og WEB Ledig 

 
Styret har i 2019 avholdt 6 styremøter.  
 

Arrangementer 2019 
I desember hadde vi våre populære treningsleir på Bardøla med over 150 deltakere. Her kjørte vi også de 
meget populære teknikk kursene for de foresatte. I januar ble også det første av tre Naborunde-rennene 
arrangert, i Sørkedalen, der ØHIL Langrenn er hovedarrangører med bistand fra noen av de andre 
Naborunde klubbene. Ca 1,000 barn deltok, hvorav 127 fra ØHIL. I februar arrangerte vi Hoslerennet, også i 
Sørkedalen. Klubbmesterskapet ble arrangert i mars i Sørkedalen med mer enn 200 påmeldte, inkludert en 
stor senior klasse. I tillegg har det vært flere samlinger gruppevis.   
 
Sportslig og sosialt innhold «hånd i hånd» 
Våre utøvere deltar i en rekke konkurranser, og gjør seg bemerket også på renn.  

Sesongen 2019/2020 har flere ØHIL-løpere etablert seg øverst på resultatlistene.  Gjennomgående er det 
levert gode resultat i vinter, med mange top-10-plasseringer. Verdt å nevne er Sivert Stene Enger G16 som 
sikret Akershus seieren i HL-stafetten. Sivert ble også Kretsmester i KM lang tidligere i vinter.  I Tour De 
Bærum ble det dobbelt ØHIL i G15 og i KM Sprint (G12) var det også grønt på toppen. 

Utover dette har det vært flere pall-plasser. 

Som i fjord kjørte vi sommerskiskole i egen regi, noe som slo bra an. Ivrig gruppen har knyttet til seg Simen 
Østensen som trener, som representerer en kjemperessurs. Vi ser mange løpere som gjør store fremskritt 
teknisk og fysisk. Samtidig som vi er opptatt av at enkeltløpere lykkes har vi et sterkt fokus på at langrenn 
skal leve ut klubbens motto «Fordi det er gøy» og «Flest mulig – lengst mulig.» Det legges stor vekt på 
sosiale arrangementer, og barna tas med på råd hva de synes er gøy. 
 

Økonomi 
Langrennsgruppen har sunn økonomi og bra økonomistyring. Til tross for at vi benytter lønnede 
ungdomstrenere er vår treningskontingent lavere enn hos klubbene i vårt nærområde. Vi er sterkt opptatt av 
transparens og vise tydelig hva medlemskontingenten går til.  

Eilert H. Lund, styreleder ØHIL langrenn 

 

Soft-baseball 

Facebook/nettsider 
 
Soft-baseball gruppen har 2 aktive åpne Facebook sider:  

www.facebook.com/ohilsoftbaseball/    
www.facebook.com/Rud-softball-baseball-park-156918544373357/   

Philip Tolloczko, leder ØHIL Soft- baseball 

http://www.facebook.com/ohilsoftbaseball/
http://www.facebook.com/Rud-softball-baseball-park-156918544373357/

