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Notat 
Til Årsmøtet 

Fra Hovedstyret v/styreleder Elin Spjelkavik 

Dato 24.05.2020 

Sak Gjennomgang av strategi for ØHIL, herunder visjon, misjon og verdigrunnlag 

 

Bakgrunn: 

Ved valg til nytt styre i fjor vår, startet vi en prosess ved å gjøre oss kjent med ØHIL og dets visjon, 

misjon verdier. Veldig mye bra ligger på ohil.no men et raskt søk under nettsidenes ØHIL fra A-Å 

viser at vi nok bærer sterkt preg av at vi er et resultat av en sammenslått klubb (Hosle IL og Øvrevoll 

Ballklubb) og at mye som ligger der neppe er hva klubbens medlemmer i dag forbinder klubben med. 

Mye er dessuten lite kjent og man ender tidvis opp med at den enkelte idrettsgren og årgang i for stor 

grad setter standarden for seg og vi har hatt gjentatte saker til hovedstyret hvor enkeltmedlemmer 

stiller spørsmål til hva klubben mener og står for.  

Hovedstyret ble derfor enige inn mot sommeren i fjor at det var på tide med en opprydning og 

presisering av hva som skal kjennetegne oss som klubb, tydeliggjøre vår strategi og hvilke verdier vi 

skal styre etter. Dette var også et avgjørende viktig arbeide for å kunne være langt mer presise i 

beskrivelsen av oss som klubb og det å «selge» klubben enklere overfor nye samarbeidspartnere. 

 

Saksgang 

Hovedstyret engasjerte høsten 2019 Fredrik Horn til å fasilitere arbeidet med opprydningen. Horn er 
selv medlem av klubben og har aktive barn i klubben – og 20 års erfaring fra kommunikasjonsarbeid, 
de siste årene som leder i noen av landets mest velrennomerte reklame og PR-byråer. Stor takk til 
Fredrik for dugnadsinnsats i toppklasse! 
 
Fredrik loset hovedstyret trygt gjennom to gode og aktive arbeidsmøter hvor vi fikk ryddet opp i alle 
våre sterke og gode målsettinger og endte da opp med en oppstrammet visjon, misjon og tydeligere 
verdier. 
 
Resultatet av dette arbeidet ble presentert for Idrettsutvalget, og den enkelte idrettsgren ble 
oppfordret til å sette dette opp som eget tema i de respektive styremøter i tiden frem mot årsmøtet. 
HS rakk å delta på presentasjonen av dette både Fotballstyret og Håndballstyret, mens øvrige antas å 
ha gjennomgått dette selv. 
 
Tanken er at etter årsmøtet har befestet disse, kan verdiene til klubben presenteres ut på nettsider, 
men også på den enkelte arena som klubben benytter, slik at et medlem eller en forelder i klubben 
overalt ser at vi som klubb stiller oss bak de samme verdiene.  
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Ny strategi for ØHIL, herunder nytt verdigrunnlag  

Formål var altså å få en bevissthet og enighet rundt klubbens visjon, misjon, ambisjon og 

verdier. Finne hva som kan representere hele klubben – vi var tydelige på at dette så må 

gjøres kjent og implementeres i bredden. 

Visjon - Fremtidsbilde  

Misjon - Hva vi driver med og hvorfor vi gjør det vi gjør. 

Ambisjon - Målet vi jobber mot 

Verdier - Sikrer at vi får den kulturen vi ønsker og tror på for å nå visjonen 

Vi hadde som sagt VELDIG mye bra på nettsidene våre –men også mye overraskende; 

Visjon - Best i Bærum!? 

Misjon - Vi skal drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø. 

Alle involverte (utøvere, trenere, ledere, foreldre) skal bidra til dette ved å etterleve klubbens 

verdier. 

MISJON «Vi skal drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø» 

Hvordan stemmer denne misjonen med hvordan dere opplever klubben i dag? Er den 

dekkende for det klubben gjør? 

MÅL - Basert på misjonen, hva skal målet til klubben være?  

Ideelt sett bør vi ha et mål som hver enkelt idrett og eventuelt årgang, kan ha som 

utgangspunkt for eget mål 

VERDIER - Verdiene er grunnlaget for å bygge den kulturen klubben ønsker og trenger -

maks 3-4. Hvordan er dagens verdier i lys av dette? Er det behov for revisjon -i såfall hvilke? 

 

Vi endte etter to spennende kvelder med følgende opprydning; 

ØHIL - Fordi det er gøy!  

Visjon:  

Flest mulig - Lengst mulig 

Misjon:  

Legge til rettefor at barn og unge skal drive med idrett, uavhengig av nivå. 

Mål:  

Best på utvikling av ferdigheter OG samhold 
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Verdier:  

AMFI: Allsidighet, Mestring, Frivillighet og Foreldredrevet, Inkluderende 

Viktig fra hovedstyret om at disse verdiene har sine kulturkjennetegn  

 

Et sett med normer og regler klubbens ledere, utøvere og medlemmer skal forholde seg til og 

etterleve. Spesielt alle som er i ledende roller må kunne disse. 

 

Med ALLSIDIGHET mener vi; 

1. Vi tror på allsidighet. Derfor skal klubbens idretter legge til rette for hverandre. 

2. Alle våre idretter er like viktige 

 

Med MESTRING mener vi: 

3. I ØHIL tror vi på mestringsfølelse gjennom gode opplevelser på trening og i konkurranse.  

4. Vi tror på konstruktive tilbakemeldinger for å skape utvikling. På alle nivåer. 

 

Med FRIVILLIGHET og FORELDREDREVET mener vi; 

5. Uten foreldre og foresatte stopper ØHIL.  

6. Dugnadsinnsats er endel av det å være i ØHIL. Og det er morsommere når vi er flere.  

7. Alle idrettsutøvere som lykkes har et godt støtteapparat. I ØHIL kaller vi dem foreldre. 

8. Ikke glem: noen bruker sin fritid på ditt barn. Sett pris på det. 

 

Med INKLUDERENDE mener vi; 

9. I ØHIL er det plass til alle, og lov å bli god. 

10. I ØHIL ser vi og tar vare på alle. Si hei! 

11. I ØHIL skapes vennskap for livet 

12. Ser du noe du synes er galt er det antagelig det. Si fra! 
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Oppsummering 

ØHIL - Fordi det er gøy 

Vi skal ha med «Flest mulig. Lengst mulig = Livslang idrett! 

Ved å: «Legge til rette for at barn og unge kan drive med idrett uavhengig 

av nivå». 

Vi skal være «Best på utvikling av ferdigheter OG samhold» 

Gjennom: «Allsidighet, Mestring, Frivillighet/Foreldredrevet og vi skal 

være Inkluderende» 


