Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget
Dato, tidspunkt, sted
20.08.2020 kl 1900 Styrerom, Klubbhuset

Saksnummer
80
81
82
83 (og 77)
84 (og 79)
85

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Informasjon fra Idrettskoordinator
Evaluering av vintertrening for G/J 2008
Revidering av Sportslige planer
Felles ball-lek for de minste
Eventuelt

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg eller andre utpekte
Invitert: Daglig leder, HS
Tilstede:
Fotball: Per
Håndball: Tobias
Bandy: Jon Erlend
Hopp: Rolf
Langrenn: Ellen
Alpin: Morten
Baseball:
HS: Ingunn
Forf all:
Kalender:
Torsdag 12. november kl 1900
Torsdag april 2021
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Ansvarlig
Idrettskoordinator
IK
IK og Idrettene
IK og Idrettene
IK og idrettene
IK

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

20.08.2020
80
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Protokoll f ra f orrige møte (28.11.2019) f oreligger på https://ohil.no/idrettsutvalget/
Innkalling til møtet 16.04.2020 ble kansellert pga koronakrisen.
Innkalling til møtet 20.08. 2020 er sendt ut via email i f orkant.
Protokoll f ra f orrige møte (28.11.19) er godkjent via email i etterkant av møtet.
Innkallingen til møtet 20.08.2020 er godkjent.
Eventuelle kommentarer:
Det er f eil på saksnumrene i den utsendte ag endaen. Riktige saksnumre gjelder nå.
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Møtedato
20.08.2020
Saksnummer
81
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Informasjon fra Idrettskoordinator
Orientering:
Revidering av Sportslige planer – har tatt f or lang tid. Årgangsarkene er av den grunn blitt hengende etter.
Sportmix – ble stopp pga Korona, var ikke så stor respons, og det er f ortsatt koronarestriksjoner. Av den
grunn velger vi å ikke starte opp igjen. Noen som har innvendinger her?
Aktivitetshjulet – ikke glem å melde inn aktivitetene som legges inn i vår oversikt
Korona situasjonen, se inf ormasjon på hjemmesiden, samt f ølg inf ormasjon f ra særidrettene.

Vedtak:
Sportmix, som var en pilot sist vinter, videreføres ikke.

Eventuelle kommentarer:
Veldig synd at dette legges ned, men det krever f or mye ressurser og vi konkurrerer f ortsatt med
treningsstudioene om ungdommen. Konseptet er bra og opplegget kan vurderes igjen om noen år.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

20.08.2020
82
Alle idrettene
Beslutning
Evaluering av vintertrening G/J 2008

På møtet 28.11.19 ble det gitt klarsignal til vintertrening f or årgangen 2008. Dette er siste året i barnef otball
f ør de går over til ungdomsf otball, og de ønsker å opprettholde treningen i vintersesongen f or å være bedre
rustet til spill i ungdomsserien, samt at det er f lere av utøverne som kun spiller f otball.
Det har vært en kollisjon på J2008 mellom håndball- og f otballkamp pga dårlig kommunikasjon, Her skal
håndballtreneren ha ros f or god håndtering av situasjonen laget havnet i da treneren manglet f lere sentrale
spillere som prioriterte f otballkampen.
Andre tilf eller?

Vedtak:
Ordningen videreføres – med siste år i barneidretten - under forutsetning at alle trenere, lagledere,
årgangsansvarlige på årgangen må informeres bedre at vinteridrettene skal ha prioritet. Ingen
fotballkamp kan legges på samme dag som kamp, renn eller cup hvor en av vinteridrettene har
aktivitet.
Denne ordningen – siste år i barneidretten - vil også gjelde for vinteridrettene i sommersesongen,
men her har sommeridrettene prioritet. Viktig med god informasjon til trenerne.
Ordningen tas inn i de sportslige planene.
Eventuelle kommentarer:
Det har vært enkelttilf eller på andre årganger, både 2010 gutter og 2013 jenter har deltatt på cup uten at
dette har vært «godkjent» på f orhånd.
Fotballen skal ha ros f or bedre kommunikasjon og kontakt med de øvrige idrettene i f orkant av
treningskamper, vinterserieliga m.m. – og det meste går nå veldig bra uten kollisjoner.
Bør vi vurdere konsekvenser f or brudd på f øringene i de sportslige planene? Denne saken følges opp på
møtet i IU i november.
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Møtedato
20.08.2020
Saksnummer
83
Saksbehandler
Idrettene
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Revidering av Sportslige planer
Bakgrunnsinformasjon:
Sportslige planer for Alpin, Bandy, Baseball, Hopp/kombinert og Håndball ble revidert i høst og
ligger på hjemmesiden. Årgangsarkene må justeres.
Langrenn har følgende innspill på egen Sportslig plan:
1.
2.

Langrenn ønsker å tilby Ivrigtrening i sommersesongen til utøverne som går over i
ungdomsklassen påf ølgende vinter.
Langrenn ønsker å begynne med Skileik etter høstf erien f or 1. klassingene med en trening i uken.

Fotball: Oppfølgning av sak 77 fra forrige møtet.
Den sportslige planen var sendt ut i f orkant av møtet.

Vedtak:
Langrenn starter med Skileik for 1. klassingene.
Se sak 78 hvor det ble besluttet å videreføre piloten fra forrige sesong som gjaldt fotball og siste år
i barnefotballen. Gjelder da også for Langrenn som kan tilby Ivrigtrening til utøverne som går over i
ungdomsklassen påfølgende vinter.
Denne ordningen utvides til å gjelde alle idrettene under forutsetning at det er inntatt i de sportslige
planene.

Bakgrunn:
Langrenn startet med Ivrig-trening i mai og inviterte 2008 årgangen med – de som kommende vinter skal over i
ungdomsklassen. Prinsipielt skulle denne saken vært f orelagt idrettsutvalget da dette er utenom
langrennssesongen. Pga koronasituasjonen er vi vel alle glade f or at de f å utøverne dette gjelder har hatt
mulighet til å drive med noe aktivitet. Dette var en midlertidig løsning til neste møte i IU, og utøverne f ikk
beskjed om hvis de driver med sommersesongidretter skal de prioritere «pålagte» treninger og kamper når dette
kolliderte med langrenns Ivrigtreninger.
Eventuelle kommentarer til Langrenns innspill:
Flere av de andre idrettene ønsker også å benytte seg av ordningen med å gjøre overgangen f ra
barneidretten til ungdomsidretten så god som mulig. Dette kan være barmarkstrening, halltrening osv., men
her skal trenere, lagledere og årgangsansvarlige på årgangen være inf ormert om de ulike sesongene og
hvilke idretter som har prioritet. Kommunikasjonen mellom idrettene har blitt mye bedre det siste året, og
dette må det jobbes videre med.
Gjennomgang av Fotballens Sportslige plan:
Etter spørsmål/innspill f ra de øvrige idrettene vil det komme noen korreksjoner på den eksisterende planen,
bl a under punktene:
under tilbudene som gis til våre årganger 5 år (s. 6) blir det satt inn en setning f or å presisere
bedre
når det gjelder cuper som tilbys til de minste er det en cup f ør jul, men ingen regel uten uttak da
ØHIL er opptatt av å ha barna i aktivitet. Sportssjef fotball/Idrettskoordinatoren kontaktes f ør noen
påmeldinger kan gjøres.
Under Årgangsansvarliges rolle – (s.9) f lyttes pkt 3 opp til Årgangsleders oppgaver da dette bør
ligge til en f ast ansatt i f otballen og ikke ligge til en f oreldre
Samhandling (s.14) – her ble det stilt spørsmål til hvorf or man må trene så mye? Det f oreslås at
rammen må sees på og at dette vurderes tatt ut av den sportslige planen.
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Møtedato
20.08.2020
Saksnummer
84
Saksbehandler
Idrettene
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Organisering av ØHILs nye tilbud Ball-lek
Bakgrunnsinformasjon:
Se vedlagte f orslag sendt ut til alle idrettene.
Dette er oppf ølgning fra sak 79 f ra f orrige møtet.

Vedtak:
I dette prøveprosjektet vil Bandy, Fotball og Håndball delta og idrettene vil gjennomføre øktene som
blir fordelt. Idrettene vil stille med trenere og gjennomfører øktene.
1.

Antall barn vil bli begrenset pga kapasitet i gymsalene.

2.

Prisen vil bli kr 850,-.

3.

Organisering og administrering av piloten legges til Idrettskoordinator.

Eventuelle kommentarer:
En f orutsetning f or å starte opp en ny pilot er at gymsalene er åpne.
Alle idrettene f år tilbud om å delta i piloten, men det er kun bandy, f otball og håndball som ønsker å delta
nå.
Det vil bli f ørstebarn til mølla da vi iverksetter piloten i en gymsal og pga koro narestriksjoner er det 20 barn
i en gruppe som er tillatt.
Idrettskoordinator kaller inn de involverte idrettene til utarbeidelse av øktplaner og f ordeling av øktene.
Øktplanene bør f erdigstilles f ør piloten iverksette.
IK oppretter påmelding via Superinvite og håndterer «medlemmene», samt bestiller utstyr som idrettene
ønsker.
Når det gjelder å «kreve obligatorisk medlemskap» som det var f lertall f or i IU har f otball kommet med
innspill på at dette vil være uheldig da ikke all aktivitet under ALLIDRETT krever medlemskap. Det er kun
Idrettsskolen som p.t. krever medlemskap i ØHIL. Her stiller idrettene selv med trenere når idrettene er
inne på Idrettsskolen.
Obligatorisk medlemskap f or alle på Allidretten bør vurderes som egen sak som må sendes til HS f or
godkjenning. Settes på agendaen i november.
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Møtedato
20.08.2020
Saksnummer
85
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Eventuelt
Bakgrunn:
1. Felles inf ormasjon som går ut på samme tid om de ulike tilbudene vi har til barneidretten.
Dette f or å unngå at vi konkurrerer om barna (innspill Alpin)
2.
-

Multisport uke
Langrenn har en uke hver sommer med trening med ulike aktiviteter (ikke bare rulleski). Det hadde
vært spennende å utarbeide en f elles uke med innslag av f lere sporter hvor alle våre ungdommer
vil f å anledning til å delta.

3.

Fleksibilitet f or 9-11 åringene i håndball.

Vedtak:

Eventuelle kommentarer:
1.

Vi kan bli f linkere på å inf ormere om alle våre tilbud til barna samtidig, men det blir naturlig å skille
mellom sommer- og vinteridretter.

2.

Multisport uke settes på agenda på møtet i november.

3.

Fleksibilitet f or 9-11 åringene i håndball. Håndballsesongen starter tidligere og avslutter senere og
dette kolliderer of te med f otballen. Med begrenset hallkapasitet byr dette på mange utf ordringer,
men Tobias sjekker ut og dette settes også på agendaen i november.
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