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    Dato, tidspunkt, sted 
12.11.2020 kl 1900 Styrerom, Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

86 Godkjenning av protokoll og innkalling Idrettskoordinator 

87 Informasjon fra Idrettskoordinator IK 

88 Konsekvenser for brudd på føringer i de 
sportslige planene? 

Alle idrettene 

89 Koordineringskalender for Barnefotball og 
oversikt over barnefotballens 
vinteraktiviteter 

Alle idrettene (fotball) 

90 Obligatorisk medlemskap for deltakere på 
Allidretten 

Alle idrettene 

91 Multisports uke Alle idrettene  

92 Lengre håndballsesonger - Fleksibilitet for 9-
11 åringene  

Alle idrettene (håndball) 

93 Eventuelt IK 

   

 
 

 
Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg eller andre utpekte 
 
Invitert: Daglig leder, HS 
 
Tilstede:  
Fotball: Bjørn Frode og Anders 
Håndball: Tobias 
Bandy: Jon Erlend 
Hopp:          
Langrenn: Ellen 
Alpin: Morten og Håkon    
Baseball: Phillip 
HS: Ingunn 
 
Forfall:  
 
Kalender: 
 
Torsdag 04. mars 2021 
Torsdag 27. mai   2021 
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 86 

Saksbehandler Idrettskoordinator 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige møte (20.08.2020) foreligger på https://ohil.no/idrettsutvalget/ 
 
 
Innkalling til møtet 12.11. 2020 er sendt ut via email i forkant. 
 

Protokoll fra forrige møte (20.08.2020) er godkjent via email i etterkant av møtet.  
 
Innkallingen til møtet 12.11.2020 er godkjent. 
 

Eventuelle kommentarer: 
Møtet ble gjennomført digitalt via Teams. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ohil.no/idrettsutvalget/
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 87 

Saksbehandler Idrettskoordinator 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Informasjon fra Idrettskoordinator 

Orientering:  
De fleste årgangsarkene er nå revidert og blir lagt ut i uke 47. Fotball er ikke levert. 
 
Allidretten – gjennomføres med utarbeidede retningslinjer i disse koronatider. Vi har innført «gymsal-
ansvarlige» som går på rundgang blant foreldrene, og foreldrene stiller opp og sprayer og vasker hendene 
på barna.   
Iht de nye restriksjonene/forskrift fra kommunen denne uken er våre retningslinjer blitt oppjustert og sendt 
alle foreldre på Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen. 
 
Påmeldingene til de ulike gruppene ble stengt før fristen grunnet max antall barn i treningsgruppene iht 
FHIs retningslinjer. 
Koronatiltakene har medført mye ekstra arbeid, men vi ønsker å gjennomføre aktivitetene, og gjør det vi 
kan for å opprettholde aktivitetene. Selv med koronarestriksjoner har vi nå 273 barn inkl. Ball-lek påmeldt til 
Allidrett. 
 
 
Ball-lek (oppfølgning fra sak 79 og 84) startet onsdag i uke 44. 
På forrige møte i IU ble det vedtatt at de impliserte idrettene skulle gjennomføre øktene selv. Håndball har i 
ettertid meldt at de ikke har kapasitet til å gjennomføre sine økter, men vil utarbeide øktplaner for sine uker.  
Fotballen meldte tidlig at de kunne holde tak i dette prosjektet, og nytilsatt fotballkoordinator Anders, har 
tatt ansvar utover sine egne fotballøkter og holder tak i aktiviteten. 
 
Også her ble antall barn begrenset iht retningslinjer, og gruppen har nå 19 barn. Prisen er kr 850,- men det 
kreves ikke obligatorisk medlemskap i ØHIL.  

 
 
Påminnelse om innmelding av aktiviteter til Aktivitetshjulet er sendt ut – ikke glem å melde inn aktivitetene 
som legges inn i vår felles oversikt for kommende vinter og vårsesong. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
 
 
 

Eventuelle kommentarer: 
 
Ball-lek: 
Det er ikke blitt utarbeidet felles øktplaner slik intensjonen var, men dette bør være på plass før jul, og 
ansvar for å få dette gjort legges på Anders (fotball). 
Selv om Baseball ikke har kapasitet til å bidra inn med trenere vil de gjerne bidra med forslag til 
kasteøvelser m.m., Philip utarbeider øvelser og sender dette til Anders. 
 
Aktivitetshjul 
Det er forståelig at det er vanskelig å planlegge vinterens aktiviteter, men send gjerne inn foreløpig plan 
som kan legges inn.  
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 88 

Saksbehandler Alle idrettene 

Type sak Beslutning 

Saksnavn Konsekvenser for brudd på føringer i de sportslige planene? 

Orientering: 
 
Oppfølgning fra forrige møte i IU i august - sak 82. 
 
Alle idretter har nå oppdaterte sportslige planer hvor deres aktiviteter er nedfelt. De sportslige planene er 
drøftet og godkjent av de øvrige idrettene på IU-møtet i august. 
 
Problemstillinger som har oppstått nå er at det kommer henvendelse/informasjon om årganger/lag som 
iverksetter treninger/treningskamper eller melder på lag til cuper utenom sesong uten at dette har vært via 
Sportssjefer/Idrettskoordinator for godkjenning. Dette er i strid med idrettenes sportslige planer og bør 
stoppes umiddelbart av sportssjefen i den/de idrettene det gjelder da dette skaper både irritasjon og 
frustrasjon hos idrettene i sesong. 
 
For de idrettene som er i sesong blir det til dels mange hendelser om ekstra aktiviteter fra andre idretter å 
forholde seg til og noen av vinteridrettene har en kort og sårbar situasjon som bærer preg av mye ad hoc 
løsninger spesielt når det gjelder is- og snøforhold. Av den grunn er det uheldig hvis ettermiddager/kvelder 
og helger er «booket» til f eks jevnlige treningskamper i fotball. 
 
Idrettene som er utenom sesong i overgang mellom barne- og ungdomsidrett skal se på de øvrige 
idrettenes treningstider før de legger egne treningstider så vi unngår kollisjoner. 
 
 

 
 

 Vedtak:  
 
Det innføres følgende konsekvenser: 

 
For lag, eventuelt årganger, som melder seg på cup/vinterliga/futsal/innebandy/ beachhåndball eller 
lign eller andre aktiviteter uten å ha innhentet godkjenning fra sportssjefer/Idrettskoordinator i 
forkant - må laget, eventuelt årgangen, trekke påmeldingen, gjelder både vinter- og sommeridretter.  

 
 

Eventuelle kommentarer: 
I ØHIL har vi laget regelverk hvor aktiviteter utenom sesong skal koordineres med idrettene i sesong, og 
dette er nedfelt i idrettenes sportslige planer. Kommunikasjonen mellom idrettene er blitt mye bedre, men 
allikevel oppstår det kollisjoner mellom lag/årganger som skaper stor frustrasjon og irritasjon og dette må vi 
jobbe bedre for å forhindre i fremtiden. 
 
Det var bred enighet mellom alle idrettene om å innføre konsekvenser som ble fattet i vedtaket. 
 
Saken sendes til Hovedstyret for orientering! 
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 89 

Saksbehandler Alle idrettene (fotball) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Koordineringskalender for Barnefotball og  
Barnefotballens vinteraktiviteter 

Bakgrunn: 
 
Koordineringskalender for barnefotball: 
Det er utfordrende å drive et fleridrettslag som ØHIL er med mange gode utøvere i flere idretter. ØHIL har 
som mål at det skal være mulig å drive med flere idretter og ser på det som en styrke å være allsidig. 
 
For å få til dette kreves det god intern kommunikasjon. Fotball har tatt initiativ til en koordineringskalender 
(google-regneark) (sendt ut i email 13.10.2020) for alle idrettene i den hensikt å redusere antall kollisjoner 
mellom idrettenes treninger/kamper/cuper m.m. Arket kan redigeres av alle som får linken: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwIs34KFf8ksYyGKsxe52k9E-
oN608JdqCcuPZVVN0w/edit?usp=sharing 
 
Det var et ønske fra fotballen at alle idrettene la inn sine aktiviteter i denne koordineringskalenderen slik at 
fotballens kull kunne tilpasse seg til de øvriges idretters aktiviteter.  
 
Det har kommet innspill fra bandy og langrenn at de ikke har kapasitet til å gå gjennom hvert kull/årgang`s 
treninger/kamper/cuper da de ikke har noen fast ansatte personer til å gjøre dette, samt at mye er ad hoc 
løsninger da det leies både isflater og snødekte områder. En oppfølgning av en koordineringskalender vil også 
ta tid og de ulike årgangsansvarlige, som er frivillige, har mer enn nok andre arbeidsoppgaver fra før og bandy 
vil ikke pålegge de flere oppgaver. Langrenn henviser også til at det vil være mulig å gå renn stort sett hver 
helg, samt at de arrangerer årgangsvise helgesamlinger og rolige langturer søndager på tvers av årgangene. 
 
 
Oversikt over barnefotballens vinteraktiviteter: 
I mailen som ble sendt ut ang. koordineringskalenderen henviste fotballen også til egen sportslig plan hvor de 
ønsker å tilby mer fotball til spillere i barnefotballen. Se informasjonsskriv som ble sendt IUs medlemmer fra 
sportsjef fotball i forkant av møtet og sportsjef fotball vil presentere en oversikt over hva de ulike barnelagene 
deltar i / er påmeldt denne vintersesongen. 
 
 

Vedtak: 
 
Iht fotballens sportslige plan er det mulighet for å ha treningskamper fredag- og søndag kveld for 
årgangene født 2009-2011, men ikke for yngre årganger. Dette opprettholdes og det gis ikke 
anledning for yngre årganger å spille treningskamper i vintersesongen. 
 
Fotball skal ta kontakt med vinteridrettene i årgangene 209, 2010, 2011 før en treningskamp kan 
gjennomføres utenom egen sesong. Vinteridrettene skal prioriteres dersom dette kolliderer med 
fotballens egne tilbud. 
 
 
Ved alle arrangementer for barneidretten som innkalles via Spond skal følgende setning settes inn: 
ØHIL tilrettelegger for allsidige utøvere! Vi oppfordrer utøvere til å følge vinter/sommeridrettene sine 
aktiviteter. Dersom aktiviteten kolliderer med trening/kamp i de andre idrettene som er utenom sine 
hovedsesonger skal de oppfordres til å følge sesongens idretter. 
 
 

Eventuelle kommentarer: 
 
Koordineringskalender: 
Når det gjelder koordineringskalender vil de små idrettene, som ikke har fast ansatte personer, men er 
avhengig av frivillighet blant sine medlemmer få store utfordringer. De frivillige bidrar allerede mye på sin 
fritid og det blir ikke riktig å pålegge de å holde en koordineringskalender a` jour til enhver tid. Vi må ikke 
glemme at noen av vinteridrettene kan skifte treningstid/kamptid hver uke. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwIs34KFf8ksYyGKsxe52k9E-oN608JdqCcuPZVVN0w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwIs34KFf8ksYyGKsxe52k9E-oN608JdqCcuPZVVN0w/edit?usp=sharing
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Det blir vanskeligere og vanskeligere for de små idrettene å stå imot et apparat med fast ansatte trenere som 
kan koordinere treningstider og kamper. Det er primært barneidretten, barn mellom 6 og 12 år, ØHIL er opptatt 
av, og ikke de få som ønsker å gjøre en fotballkarriere. Fotballgruppen er stor og sterk og når ut til mange, og 
når fotballen åpner opp for påmelding før vinteridrettene har kommet i gang med sine sesonger skaper det 
dessverre splid mellom idrettene.  
 
Barnefotballens vinteraktiviteter: 
Fotballen var utfordret på å gi IUs medlemmer en oversikt over hva de ulike årgangen innen barnefotballen 
deltar på denne vinteren, men det ble heller en presentasjon av fotballens ønsker for barnefotballens aktiviteter 
denne vintersesongen, og mye av møtet gikk med til ulike tolkninger av muligheter/begrensninger. 
 
Det anbefales å se helheten i fotballens nye sportslige plan. Den nye sportslige planen åpner opp for både 
en cup før jul, og vintertrening inne i gymsaler for alle barnelagene fra nyttår – noe det ikke har vært 
mulighet til tidligere. I tillegg kan 7 åringene og eldre delta på akademitrening opptil flere ganger i uken så 
det er ikke langt unna helårsidrett også for barnefotballen. 
 
Fotball ønsker også vintertrening for barn født i 2012, men denne årgangen har allerede fått ja til futsal 
denne vintersesongen, samt vintertrening inne i gymsal i jan-apr og IU mener dette er nok for denne 
årgangen. 
 
Åpnes det opp for enda mer trening/helårstrening for fotball også i barnefotballen er IU redd for at dette kan 
pushe grensene og bli et gjentagende problem år etter år om vi ikke først som sist holder oss til det som er 
vedtatt med sesonger for vinteridrett og sommeridrett. Det er første gang fotball har fått mulighet til å drive 
med fotball for barn kommende vintersesong, og IU håper fotballen holder seg til det som er vedtatt i 
fotballens sportslige plan, se www.ohil.no. 
 
Vintersesongen opprettholdes fra 15. oktober til 15. april og sommersesongen fra 15. april til 15. oktober 
som tidligere vedtatt i IU.  
 
Fotball bemerker at det er ni uker sommerferie og sommersesongen blir kortere for deres del. Nå som det 
er åpnet opp for fotballtrening for barneidrettens yngste årsklasser fra januar til april er IU av den 
oppfatning at fotballsesongen blir utvidet med ca. 15 uker. I tillegg kan barna delta på fotballakademiet hele 
året. 
 
Fotballen opplyste at de bytter benevnelse på årgangene den 1.11. hvert år. For fotballen sin del så blir et 
barn som er født i 2012 (fyller/fylte 8 år nå i 2020) regnet som en spiller som er 9 år fra 1.11. og skal da gis 
samme mulighet til kamper fredag og søndag kveld som spillere født i 2009, 2010 eller 2011. 
 
De øvrige idrettene regner en utøver født i 2012 som en 8-åring og noe av problematikken/frustrasjonen 
mellom vinteridrettene og fotballen kan kanskje ligge i denne ulike tolkningen av aldersklasser. 
 
Det er veldig uheldig at idrettene har ulike tolkninger av sesong og aldersbestemte klasser og denne 
problematikken løftes til Hovedstyret for en uttalelse/avgjørelse. 
 
Temaet har vært en gjenganger på IUs møter og av den grunn vises det her til tidligere saker, se sak 77 og 
sak 82. 
Det går mye tid til diskusjoner og det er viktige diskusjoner for alle idrettene. Alle idrettene har samme mål 
og det er å ha barna mest mulig i fysisk aktivitet, men IU ønsker ingen konkurranse om de samme barna, 
snarere et samarbeid.  
 
Det er nedfelt i ØHILs vedtekter at vi har en sommersesong med fotball og baseball, og en vintersesong 
med håndball, alpin, bandy, hopp og langrenn og sesongidrettene skal prioriteres. 
 
Ønsker medlemmene i ØHIL å forandre på dette mener flere av IU`s medlemmer det er rart det ikke har 
kommet forslag til dette på årsmøtene. Vi tolker medlemsmassen som om den er fornøyd med ØHIL som 
breddeklubb hvor alle idrettene er like viktige.  
 
 
IU vil med dette utfordre Hovedstyret på en mer tydelig strategi/retning/holdning på hva ØHIL som 
breddeklubb skal være. (under gjengis innspill fra idrettenes styrer til Idrettsutvalgets møte) 
 
Hovedstyret må klart og tydelig si hva Øhil skal være, slik at vi alle kan forholde oss til det. Hvis Øhil sentralt 
bestemmer at Øhil skal være en breddeidrettsklubb og ikke kun en fotballklubb, må det komme tydelig frem i 

http://www.ohil.no/
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klartekst, og ikke kun punktvis på power point presentasjoner som kan tolkes slik en vil. Det vil være enklere for 
oss å godta fotballaktivitet i vintersesongen hvis vi har en trygghet i at klubben ønsker å ta vare på alle 
idrettene, slik at vi slipper å bekymre oss for at fotballen skal "stjele" våre utøvere.  
 
Det er også viktig at daglig leder helt tydelig fremmer denne holdningen. Ikke minst er det også ekstremt viktig 
at alle trenere, både ansatte i klubben og foreldretrenerne på de yngre årgangene er fullstendig klar over og 
kommuniserer klubbens holdning til alle foreldre og utøvere. (Frykten for å rykke ned til et lag på lavere nivå hvis 
man ikke deltar på alle vinteraktiviteter i fotball starter nå lenge før de er over i ungdomsidretten).  Det er og 
viktig at prinsippene som nå står nedfelt blir etterlevet og kommunisert på en god måte som ikke gir store rom 
for tolkning. 
 
 
Følgende spørsmål ønskes besvart av Hovedstyret: 
 

- Hvordan er det mulig å drive en breddeklubb som stadig går i retning av spesialisering av barn i 
yngre alder? Blir det tilbud om fotball året rundt for barneidretten kan det bli vanskelig å snu 
årgangene til å prøve ut flere andre idretter før de velger sin «hoved-idrett». Det er idrettsglede for 
flest mulige vi bør ta hensyn til og ikke de få som ønsker å spesialisere seg innen fotballen. 
 

- Hvilken retning skal vi gå? ØHIL må bestemme seg for om man ønsker sesongbasert idrett eller fri 
konkurranse idrettene imellom året rundt. 

 
ØHIL skal ha flest mulig med lengst mulig. Det betyr at barna bør få testet seg litt i ung alder, og finne sin 
idrett. Dersom det blir for mye av en ting, for mye press for tidlig, foreldre/trener styrt og ikke egen erfaring, 
eller rett og slett at de ikke orker mer enn en idrett av gangen, blir det ikke lett for barna. Det er barna vi må 
ta hensyn til. Klubben bør ta dette ansvaret og legge til rette for at det blir enkelt å gjøre valget for 
foreldrene på vegne av barna. 

 
Fotball ønsker at barnet/foreldrene skal få et tilbud de ønsker, samtidig som fotball tilrettelegger for å delta 
på både og. Fotball oppfatter de andre idrettenes ønsker slik at idrettene som ikke er i sesong skal 
begrenses. Her henvises det til fotballens nye sportslige plan hvor barnelagene har fått mulighet for både 
cup, vintertrening og treningskamp utenfor egen hovedsesong og dette er vel en utvidelse og ikke en 
begrensning? 
 
 
IU håper på en felles forståelse av sesongstart i barneidretten. Sommersesong starter 15. april og 
vintersesong starter 15. oktober. 

 
- Kan idrettene selv definere når en sesong starter for barneidrettene? 

Eksempelvis «løfte» en årgang opp til en eldre årgang som fotballen gjør med 2012 årgangen fra 8 
år til 9 år allerede 1.11. – og starte sesongen da?  Dette betyr at fotballen operer med 9-åringer, 
samtidig som alpin, bandy, hopp, håndball og langrenn starter sin vintersesong for 8-9 åringene? 
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 90 

Saksbehandler Idrettskoordinator/Alle 
idrettene 

Type sak Beslutning 

Saksnavn Obligatorisk medlemskap for deltakere på Allidrettens grupper 

Orientering: 
 
Vi ønsker flest mulige medlemmer i ØHIL og ser fordelen med å få de inn i klubben så tidlig mulig. 
Allidretten har tidligere hatt ca. 250-280 barn i aktivitet hvert år og av disse er ca. 90 registrerte medlemmer 
fra Idrettsskolen. 
 
Nå er også Fotball microgym og Ball-lek kommet inn under Allidrettens paraply og med de barna, samt 
Barneidrett og Microgym har vi ca. 300 potensielle nye medlemmer til klubben bare i Allidretten. 
Dette er mange barn, og får vi de registrert i klubben håper vi de fortsetter med en eller flere av våre 
idretter og blir i ØHIL. 
 
Medlemsprisen for et enkeltmedlem er for tiden kr 800,- og for familiemedlemskap kr 1 300,-.  
For et barn, som det også skal betales aktivitetsavgift for, mener IU det bør finnes en egen medlemspris 
som er mye lavere enn kr 800,- alternativt kan aktivitetsavgiften på Allidretten økes hvor medlemskapet blir 
inkludert, men til en barnepris. 
 
ØHIL opererer med 2 954 medlemmer og inkludert her ligger ca. 200 barn fra Allidretten som ikke er 
medlemmer.  
 
 
Under sak 84 var det enighet på møtet i IU om å fremme sak via Hovedstyret/Årsmøte om obligatorisk 
medlemskap for alle aktive i ØHIL, men fotball hadde innspill til revidering av protokollen hvor de ikke 
ønsket at det ble krevet medlemskap på det nye prosjektet Ball-lek. Dette ble begrunnet med at ikke all 
aktivitet under Allidrett krever medlemskap, og det bør være likt. Det er kun Idrettsskolen som krever 
medlemskap og innspillet til fotballen ble av den grunn tatt hensyn til. 

 
 
 

 Vedtak: 
 
Medlemskap for samtlige aktive i ØHIL fremmes i første omgang til Hovedstyret. (NB: 
Årsmøtevedtak): 
 
Egen medlemspris for barn på Allidretten settes til maks kr 300,- og legges inn i aktivitetsavgiften til 
de ulike aktivitetene ved påmelding i systemene ØHIL bruker til enhver tid. 
 
 

Eventuelle kommentarer: 
 
Påmeldingene til aktivitetene går for tiden via Superinvite og av regnskapsmessighensyn vil det være en 
fordel at en egen medlemsavgift på maks kr 300,- for barn til Allidretten blir inkludert i aktivitetsavgiften.  
Vi tror også en innbetaling er noe de foresatte vil ønske. 
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 91 

Saksbehandler Idrettene  

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Multisports uke 

Bakgrunnsinformasjon: 
 
Multisport uke 
Langrenn har arrangert sommerskiskole i flere år i uke 26 for utøvere som skal over i ungdomsidretten 
kommende sesong. Den har vært åpen for alle ØHILs utøvere i de aktuelle årgangene, både de som skal være 
med i ivriggruppa Langrenn og de som ikke skal.  

Uken pleier å inneholde et variert treningsprogram som omfatter løpsøvelser, styrketrening, sykkeltur og 
rulleski. Treningen foregår hovedsakelig i nærområdet og på rulleskibanen på Rud, og uken byr på sportslige 
utfordringer for alle, kombinert med mye sosialt og moro. 

Kan denne uken utvikles til å inkludere flere idretter? Hva med å gjennomføre noen felles økter og ha 
differensierte økter noen dager/økter viet til primæridretten? I stedet for å gå på rulleski på Rud kan en fotballøkt 
gjennomføres på Hosle kunstgress, i håndballhallen eller en økt på isen være en mulighet. 

Her må i tilfelle idrettene selv stille med minst en trener (litt avhengig av antall utøver fra de ulike idrettene som 
melder seg) for å dele på fellesøktene med langrenn, samt lede egne økter innen egen idrettsgren. Dette hadde 
vært en unik mulighet for å utvikle et godt samarbeid mellom de ulike idrettene og våre unge idrettsutøvere. Og 
helt i tråd med ØHILs strategi om Allsidighet og det å være en Breddeklubb.  

Hvem administrerer i tilfelle uken? Hvor skal inntekter/utgifter føres? Andre spørsmål vi bør diskutere?  

 

Vedtak: 
 
Det er interesse både fra baseball, bandy, fotball og håndball om å bli med i et felles opplegg med 
multisportuke som blir forsøkt gjennomført som en prøveordning i 2021. 
 

 

Eventuelle kommentarer: 
 
Hvem administrerer i tilfelle uken? Her vil idrettskoordinator bistå med påmelding i Superinvite, ukeplan, m.m. 

Hvor skal inntekter/utgifter føres? Inntektene/trenerlønn føres på de ulike idrettene etter hvor mange utøvere 
som deltar. 

Langrenn har diskutert sommerski skole og multisport skole i SU og SU er enstemmige på at de ønsker å 
fortsette sommerskiskolen som før og ikke delta i multisport uken. Den er viktig for langrennsgruppa i det at den 
skaper samhold og kontakt mellom årganger innen langrenn. 
 
Langrenn støtter multisport uke, men ønsker at den kommer i tillegg til, og ikke på bekostning av 
sommerskiskolen. Langrenn konkurrerer allerede med naboklubbenes sommerskiskoler. 
 
Langrenn er litt bekymret for at det blir for mange sommertilbud, og er (der også) litt redd for at fotballen vil ta 
det meste av regien på multisportsuken iom at det er de som har fast ansatte som kan drive det administrative. 
Det er et ønske om at Øhil ser på alle sommeraktivitetene som et helhetlig tilbud, og samkjører datoer før 
informasjon legges ut. Dvs at ønsket er at skiskole og multisport uken ikke overlapper 
 
For å fange opp utøverne til en multisport uke haster det litt med å utarbeide ukeplaner, og det er primært 
uke 25 (uken etter skoleslutt) som er aktuelt. 
 
Fotball er usikre på banekapasiteten i uke 25 og Bjørn Frode sjekker ut dette. 
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Møtedato 20.08.2020 

 

Saksnummer 92 

Saksbehandler Idrettene (håndball) 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Fleksibilitet for 9-11 åringene i håndball. 
 

Bakgrunn:  
 

Håndballsesongen starter tidligere og avslutter senere, og dette kolliderer ofte med fotballen som også har 
fått lenger sesong.  
Med begrenset hallkapasitet for håndballen byr dette på mange utfordringer, 
 
Tobias lager vedlegg til sak nr 92 og vedlegget sendes dere før møtet. 
 
Utdrag fra vedlegget: 
Håndball-Norge, i likhet med Fotball-Norge, har begynt å se mer og mer bort i fra skillet mellom sommer- 
og vinteridrettsperioder for barneidretten. 
 
ØHIL håndball vil rette seg etter de føringer som foreligger hva gjelder idrett i egen sesong, jf. IU mandat 
og Idrettenes sportslige planer. 

1. Sesongens idrett SKAL prioriteres 
2. Kamp går ALLTID foran trening 

 
Avslutning av håndballsesongen vil i 20/21 bli senest helgen 24./25. april og ved en eventuell kollisjon med 
sommeridrettene vil sistnevnte bli prioritert. Håndballen ber allikevel om forståelse for å gjennomføre siste 
kampaktivitet. 
 
Ved oppstart av ny håndballsesong vil håndballen i størst mulig grad ta hensyn til sommer-idrettenes 
sesong som pågår. Kolliderer håndballens kampaktivitet med en sommer-idretts kampaktivitet skal 
sommeridretten prioriteres. 
 
 

 
 

Vedtak: 
 
Håndballsesongen utvides også innen barneidretten da den avsluttes senere på våren og begynner 
tidligere på høsten. Den er da inne i ØHILs vedtatte sommeridrettsperiode for fotball og baseball 
noe som kan føre til kollisjoner på kampdager. 
 
Viser det seg å bli kollisjoner mellom håndballens kampaktiviteter og sommeridrettenes 
kampaktiviteter i nevnte perioder skal sommeridrettene prioriteres. Medfører dette at håndballen 
ikke kan stille lag til håndballens kampaktivitet trekkes laget. 
 
 

Eventuelle kommentarer: 
 
Ros til Tobias og håndballen som selv har kommet med forslag til vedtak. 
Vedtaket er i tråd med ØHILs tidligere vedtatte føringer for prioritering av sommer- og vinteridretter. 
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Møtedato 12.11.2020 

 

Saksnummer 93 

Saksbehandler Idrettskoordinator 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Eventuelt 

Bakgrunn:   
 

1. IU og synlighet på hjemmesiden. 
Det kommer stadig henvendelser fra medlemmer som lurer på «saker og ting» og hvordan ØHIL håndterer 
dette. Åpenhet er viktig for oss i ØHIL og alt av protokoller ligger på hjemmesiden. 
 
De som henvender seg blir ofte henvist til IU under ØHIL A-Å, men har vi noen gode tanker og eller ideer 
på hvordan få profilert oss bedre på hjemmesiden? 
 
 
Andre eventuelt saker? 
 

2. Innkommen sak fra Baseball.  
For første gang har Baseball 7-8 barn som ønsker å drive med baseball hele sesongen. Baseball ønsker å 
få mulighet til å tilby barna vintertrening 1 gang i gymsalen gjennom vintersesongen/ 
lavsesongen. Treningen vil foregå i gymsalen på Østerås skole hvor Baseball allerede er tildelt tid, og de 
får da litt av seniorlagets tid.  
 
 

Vedtak: 
1. IU og synlighet på hjemmesiden: 

Bilde med kort tekst og direkte lenke til protokollen etter hvert møte som synliggjør 
idrettenes samarbeid for å gjøre det beste for utøverne. 
 

2. Ved interesse for Baseball for barn mellom 6-12 år (barneidretten) kan det iverksettes 
vintertrening 1 gang i uken i gymsal fra januar til april. 

 
 

Eventuelle kommentarer: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


