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 Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 

Disse er innkalt: 
Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen, Arnt Ellingsen, Christine Liæker Lindberg 
Fra administrasjonen: Bjørn Frode Strand 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og referat fra 2.februar og 
2.mars (utvidet styremøte/ årsmøte) (beslutning) 

Tom 5 min 

2 Årsmøte og klubbutviklingsartikkelen – form og 
respons (orientering) 

Tom og Per 15 
min 

3 Treningsavgifter (beslutning) BF 40 min 

4 De ti bud (beslutning) Tom 15 min 

5 XPS Sideline Utviklingsverktøy (beslutning) BF 15 min 

6 Samarbeid med skoler om SFO og fotballskole 
(beslutning) 

BF 15 min 

7 Eventuelt   
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 1 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Godkjenning av referat  
Bakgrunn 

 
Forslag til vedtak 
Styret godkjente innkalling 
Referat fra styremøte 2.februar og styremøte/årsmøtet 2.mars godkjent 

 
Styrets bemerkninger 
 
 
 

Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 2 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Årsmøte og klubbutviklingsartikkelen – form og respons 
Bakgrunn 
Fotballavdelingen ønsker å bli bedre på å kommunisere hva vi gjør og hvorfor. Dette ble også 
etterspurt på årsmøtet.  
Vi ønsker å starte med et nyhetsbrev for å informere medlemmene om våre aktiviteter.  
 
Forslag til vedtak 

 Vi etablerer et nyhetsbrev som sendes ut til alle fotballmedlemmer kvartalsvis. 
 
Styrets bemerkninger 

Det er viktig at det fremgår at avsender er ØHIL fotball. Markeds- og kommunikasjonsansvarlig 
Christine tar redaktøransvaret og alle bidrar med innhold.   
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 3 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Treningsavgifter  
Bakgrunn 
Forslag om treningsavgifter ligger i eget vedlegg.  
Beløpene er sendt ut til alle lagledere/trenere på ungdomslag og vi har fått verdifulle innspill.  
Vi tar en runde med superinvite med tanke på gebyrene. Superinvite har respondert og kommet tilbake 
med forslag om en sponsoravtale. Innhold og verdien må forhandles nærmere.  Faktureringsmetode 
avklares nærmere. 

 
Forslag til vedtak 
Styret godkjenner prinsippene og grunnlaget for  treningsavgiftene.  
 

Styrets bemerkninger 
Bjørn Frode og Tom tar en siste QA før oversendelse til Hanne. 
 

 
 

 

 

Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 4 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn De ti bud 
Bakgrunn 

På årsmøtet kom det innspill på at vi bør lage en kodeks. Det ble nevnt «de ti bud» som en 
beskrivelse av hvordan vi skal opptre.  
Trenerteamet lager et utkast på dette gjennom trenerforum.  
 
Forslag til vedtak 
Trenerne lager et utkast på adferdskodeks.  
 

Styrets bemerkninger 
Det er viktig at dette bygger på de verdiene HS har utarbeidet. Videre fremdrift må avventes inntil 
disse er forankret på klubbnivå. Etterskrift; Tanken var å ha en gjennomgang av disse på 
generalforsamlingen som er utsatt inntil videre grunnet koronaviruset. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 5 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn XPS Sideline Utviklingsverktøy 
Bakgrunn 
Klubben har pt ikke et godt utviklingsverktøy for spillere og som trenerne kan bruke i oppfølgingen.  
Treningsøkta.no er et alternativ, men det dekker ikke våre behov fullt ut. Vi hadde møte fredag 6.mars med 
XPS Sideline. Fra ØHIL møtte Ole-Henrik, Jesper, Zeid, Lotte, Marius, Håvard, Erlend, Dag og BF. Det var 
enighet om at vi burde prøve dette verktøyet. Dette må være et verktøy som hele fotballavdelingen skal 
bruke og som dermed må inn i klubbhåndboka. Det koster 62.500 kr inkl mva årlig.  
Hva gir dette verktøyet?  

1. Kan lage diagrammer og animasjoner av både øvelser og hvordan man vil spille 
2. Deling av øvelser via app til alle trenere (inkl barnefotballtrenere) 
3. Enkelt kopiere en periodeplan med tilhørende øktplaner, slik at det vi gjør i 2020 på G2011, kan vi 

enkelt kopiere til G2012 i 2021.  
4. Kommunikasjon direkte med spillerne 
5. Trenere kan dele utvalgt kommunikasjon/rapporter/data med andre trenere (NTG, krets, landslag) 
6. Analyseprogram som redigerer og animerer, som forenkler kommunikasjon av en felles spillemodell 
7. Tusenvis av øvelser fra XPS og alle øvelser fra landslagsskolen  
8. Alle våre spillere på landsdel og landslag vil få synergi, da NFF også bruker dette verktøyet 
9. Innkalling til treninger gjøres her der spillerne ser innholdet på treningen 
10. Systemet håndterer data, slik at man kan se hvor mye laget og hver enkelt spiller har trent på det 

man har lagt inn, f.eks defensiv omstilling.  
Det vil være stor forskjell på bruken internt i klubb. Målgruppa styrer ambisjonsnivået. XPS vil være den 
sportslige (faglige) utviklingsplattformen for ØHIL fotball.  

Forslag til vedtak 
Styret godkjenner at vi setter i gang å prøve dette verktøyet.  
 

Styrets bemerkninger 
Dette er en pilot, og det er svært viktig at dette systemet benyttes. Evaluering etter første driftsår.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 6 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Samarbeid mellom skoler og SFO 
Bakgrunn 
Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til flere på FFO/akademiet vårt. Barna har gode rammer og fasiliteter på 
SFO. Vi kan ikke tilby de samme forholdene på klubbhuset vårt. Vi tror det kan ligge en gevinst for begge 
parter å få til et godt samarbeid med aktuelle skoler i vårt naturlige nærmiljø.  
 
Vi ønsker å ha treninger på skolene slik at SFO-personalet blir med barna på treningen, men vi stiller med 
én kompetent hovedtrener, vi stiller med utstyr og har en øktplan som henger sammen med vår fagplan.  
SFO får inntekter for alle sine barn og sørger for optimal trygghet og enkel logistikk for foreldrene.  
Foreldre betaler for å være med på treningen, men en langt lavere pris enn tidligere.  
Dette vil skape et veldig tett forhold til skolene. Vi tenker dette skal gjelde fra 1.-4.klasse.  
 
Fra 5.klasse ønsker vi å legge mer trøkk på vårt akademi og ikke ha FFO for disse. De kommer på banen 
når de er ferdig på skolen og starter å trene.   
 
Oppsummert:  
Inntekter og kostnader holdes på et likt nivå som estimert, men mye flere spillere i aktivitet.  
Bedre relasjon med skolene, og bedre utnyttelse av anleggene ved skolene. 
Miljøvennlig siden det blir mye mindre transport 
Barna vil være i trygge og kjente omgivelser  
 

Forslag til vedtak 

Styret gir sin tilslutning til at administrasjonen starter en dialog med aktuelle skoler  med tanke 
på å få til  en samarbeidsavtale .  
 
Styrets bemerkninger 
Samarbeidsavtalen fremlegges for styret før iverksettelse. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 9.mars kl 20.00-22.00 
Saksnummer 7 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Diverse 
Saksnavn Eventuelt 
Bakgrunn 
På NFF fotballting ble vi presentert for et prosjekt «Idretten redder liv». Prosjektet går ut på opplæring av 
HLR (hjerte og lunge redning) og utplassering av hjertestarter i skap på fotballbanen. Pris for opplæring og 
hjertestarter er subsidiert av NFF og koster totalt 5.000,- inkl mva. 
 
 

Forslag til vedtak 

Styret synes prosjektet er et godt initiativ og gir sin tilslutning til at dette anskaffes. Etterskrift; 
Dette er satt på hold inntil videre grunnet korona.  
 
Styrets bemerkninger 
Styret gir sin tilslutning. 
 

 


