
 
 

 

 

Til alle medlemmer i ØHIL 

          Hosle 26.03.2020 

Håndtering av Korona-situasjonen i ØHIL 

Vi er i en svært spesiell situasjon i verden, og dette rammer også ØHIL. Alle er vi påvirket av 
situasjonen i større eller mindre grad. Skoler og barnehager er stengt og de fleste jobber 
hjemmefra eller er blitt permittert fra sitt arbeid.  

All idrettsaktivitet er satt på vent i minst 6 uker til, og alle idrettsanleggene er stengt. Dette har satt 
oss i en svært uforutsigbar situasjon. Det påfører oss konsekvenser både på kort og lang sikt, og vi 
forbereder oss til å være best mulig rustet «på den andre siden». For det som er helt sikkert, er at 
idretten i ØHIL starter opp igjen så snart vi får klarsignal! 

Gitt den usikkerheten som møtte oss i midten av mars, har vi brukt tid i klubben til å gjøre grundige 
vurderinger over tiltak, i tillegg til de helt umiddelbare og nødvendige aksjonene.  

Prioriterte områder 

1. Hindre smittespredning 

Vi stengte alle våre anlegg fredag 20. mars, med sperrebånd og plakater på det vi har av 
utendørsanlegg. Innendørsanleggene er stengt av Bærum kommune.  

Vi har innført restriksjoner på klubbhuset; ingen møter og maks 1 person på hvert rom av 
gangen og mest mulig bruk av hjemmekontor. Klubbsjappa er stengt (nettbutikken er åpen 
og bestillinger kan fortsatt hentes på klubbhuset på dagtid mellom kl. 1000-1430). 

Noen ansatte har arbeidet utendørs (fotball-anleggene) og disse har holdt god avstand.  

2. Oppdatert informasjon til medlemmer og ansatte 

Det kommer oppdatert informasjon flere ganger om dagen, fra mange ulike instanser. For 
nødvendig og oppdatert status har vi opprettet en samleside på www.ohil.no med 
informasjon, gjeldende for alle idretter, samt linker til diverse viktige informasjonskanaler. Alle 
medlemmer har også mottatt e-poster.  

De ansatte på faste avtaler har jobbet med sine oppgaver, og vi har avholdt et personalmøte 
(utendørs, 16. mars), der de ble orientert om situasjonen og at deres arbeidstid ikke ville bli 
endret før en vurdering av situasjonen inn mot 1. april.  

3. Sikre fortsatt drift «på den andre siden» 

Klubbens ansatte får ikke gjort jobben sin som planlagt, da vår drift utelukkende er basert på 
aktivitet. I uke 13 og 14 har det likevel vært jobbet svært bra med viktig planlegging, 
rutinemessige oppgaver og klargjøring av idrettsanlegg.  

Nå har vi, som de fleste andre klubber sett oss nå nødt til å foreta permitteringer. Nye 
permitteringsregler treffer ØHIL godt og vil gi våre ansatte på faste avtaler en forutsigbarhet i 
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de nærmeste ukene. Vi har valgt å redusere bemanningen til en arbeidstid på inntil 20% fra 
og med uke 15 (ansatte i full stilling permitteres 80%). Vi gjør dette for å sikre klubbens 
økonomi og drift, samt at vi på denne måten vil være godt rustet når vi starter opp igjen, 
forhåpentligvis 1. mai.  

Situasjonen er tøff for mange, og vi gleder oss stort til å være tilbake når dette gir seg.  

I mellomtiden ber vi dere om å holde sammen – på avstand og ta vare på hverandre! Vi forventer 
også at dere vil respektere at idrettsanleggene nå er stengt og at disse ut fra smittevernhensyn 
ikke skal benyttes, selv om dere er alene.  

Hovedkontakt for klubben i perioden er daglig leder, og vi ber om forståelse for at det vil bli en 
redusert service gitt situasjonen.  

 
På vegne av hovedstyret i ØHIL, 

 

Sverre Nordby 
 
Mobil: 90 55 59 34 
Mail: sverre@ohil.no 
Daglig leder, Øvrevoll Hosle idrettslag 

 


