
 

 

ÅRSMELDING FOR ØVREVOLL HOSLE IL 2020 
 

Hovedstyrets sammensetning 

Leder:     Elin Spjelkavik 

Nestleder:   Rune Feltman 

Økonomi:    Nikolai Johns 

Styremedlem (leder AU): Anders Bergland 

Styremedlem:   Ingunn Berger Sæther 

Styremedlem:   Christian Kjellby Nesset 

Vara styremedlem:  Anniken Murstad, Annette Wisløff 

 

All idrett foregår i og drives av undergruppene som har egne styrer. 

 

Valgkomitéen har bestått av Vibeke Stiansen (leder), Hanne Meldal, Gjermund Ihler og Ole Chr. Braathen 

(vara). 

 

Kontrollkomitéen har bestått av Christian Norløff og John Lien. 

 

 
Medlemssituasjonen 

ØHIL har fortsatt en stor stabil medlemsmasse, med en liten nedgang fra 2019 til 2020. Mange har vært 

preget av det siste året, også idretten. Vi er glade for at vi har klart å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå 

som mulig, og at frafallet av medlemmer er såpass beskjedent. Statistikken under viser antall registrerte 

medlemmer, også fordelt på idretter, fra de siste 4 årene.  

 



 

 

 

 

 

Medlemskontingenten var i 2020 kr 800,- for aktive medlemmer, kr 200,- for støttemedlemmer og kr 1.300,- 

for familie-rabattert medlemskap. Fra og med 2017, har en andel av medlemskontingenten blitt øremerket 

anleggsprosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis. (200,- for aktive enkeltmedlemmer og 300,- for 

familierabatterte medlemskap).  

 

Økonomi og administrasjon 

Vi har også i 2020 brukt Økonomispesialisten for føring av regnskap og utbetaling av lønn. Undergruppene 

og hovedstyret har fått rapporter kvartalsvis og dette har gitt ØHIL et godt utgangspunkt for den gode 

kontrollen vi har hatt på økonomien dette året.  

 

Idrettslaget har fortsatt en sunn økonomi, med god egenkapital. I 2020 hadde klubben et positivt årsresultat 

på kr 837.169,- og en egenkapital på kr 11.049.425,-.  

Klubben og våre idretter er flinke til å budsjettere, og et positivt resultat på ca 5% er hovedstyret og daglig 

leder svært tilfreds med, spesielt i den spesielle situasjonen vi har vært i.  

Hovedinntektskilden til klubben er treningsavgiftene i idrettene, klubbens medlemskontingent og offentlige 

tilskuddsordninger. Andre gode inntektskilder er normalt cuper/renn/arrangementer, Grasrotandelen (Norsk 

tipping), samt sponsorer knyttet til utstyrs-, arena- og webprofilering. Gitt redusert aktivitet i 2020, har 

inntektene vært redusert sammenlignet med budsjett. Krisepakkene fra staten og Bærum kommune har 

truffet oss godt, og kompensert for inntektstapet.  

 

Medlemsrapport 31.12.2017

Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Total org

ØHIL - medlemskap Menn 114 669 396 40 503 1722 Kvinner 70 549 241 40 368 1268 2990

Øvrevoll Hosle IL - Hopp Menn 0 3 2 0 0 5 Kvinner 0 1 0 0 0 1 6

Øvrevoll Hosle IL - Langrenn Menn 0 102 20 1 17 140 Kvinner 0 115 5 0 8 128 268

Øvrevoll Hosle IL - Alpint Menn 0 0 0 0 0 0 Kvinner 0 0 0 0 0 0 0

Øvrevoll Hosle IL - Håndball Menn 0 103 35 0 31 169 Kvinner 0 134 48 2 33 217 386

Øvrevoll Hosle IL - Fotball Menn 0 560 291 16 115 982 Kvinner 0 440 159 24 54 677 1659

Øvrevoll Hosle IL - Bandy Menn 2 113 37 7 64 223 Kvinner 0 9 1 0 4 14 237

Øvrevoll Hosle IL - Baseball Menn 0 0 13 0 9 22 Kvinner 0 0 2 0 1 3 25



 

 

I 2019 har klubben hatt daglig leder i 100% stilling, klubbsekretær i 50% stilling, idrettskoordinator i 100% 

stilling og prosjektkoordinator i 100% stilling (fram til mai). ØHIL fotball og ØHIL håndball har hatt sportssjef i 

100%. I tillegg har klubben, og spesielt fotball, flere midlertidige ansatte sportslige roller, både 100% og 

mindre brøker. 

 

I perioder med lite/ingen aktivitet var alle ansatte permittert. 

 

Tilskudd fra stiftelser 

Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (50.000,-) til nye rulleski til ØHIL langrenn.  

 

 

Hovedstyret 

Møteaktivitet 

 

Hovedstyret har i kalenderåret 2020 gjennomført 9 styremøter og behandlet til sammen 53 informasjon- og 

beslutnings-saker. I henhold til vår rutine ligger alle protokoller publisert på www.ohil.no. På vanlig måte har 

alle idrettene hatt møterett i de fleste av de formelle styremøtene. Idrettene (totalt 7) har forut for hvert 

styremøte fått invitasjon til å delta, samt tilsendt saksunderlag.  

Hovedsaker som er behandlet i 2020: 

  

- Oppdatert verdisett; og oppfølging av at disse implementeres i idrettene 

- ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

- Korona-situasjonen 

 

Åpenhet 

 

Hovedstyret har engasjert seg for å gjøre alle prosesser i klubben og idrettene så transparente som mulig. 

Det betyr at vi legger opp til at alle klubbens og idrettenes referater/protokoller publiseres på www.ohil.no.  

 

Anleggsutvikling 2020/pågående prosjekter 2021 

ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Det er lagt ned mye jobb i dette prosjektet i mange år. Vi har ambisjoner om realisering i 2021. Se egen 

orienteringssak. 

Eikeli kunstgress 2 

 

Planen for det nye anlegget er klart, og vil inkludere en kunstgressbane (60x40) med nytt lysanlegg, et 

nærmiljøområde med ballbinger (fotball) og et nærmiljøområde for basket (i samarbeid med EB85 og Bærum 

kommune). Prosjektet er utsatt pga forsinkelser med utbyggingen av Eikeli VGS, og målet er nå ferdigstilling 

i november 2021.  

 

Utstyrsbod Bekkestua kunstgress 

 

Byggfaglinjen ved Nesbru vgs har bygget en bod for oss, som er plassert på gressfeltet mellom 

kunstgressbanen og Bekkestua skole.  

 

Utstyrsbod Eikeli kunstgress 1 

 

Byggfaglinjen ved Nesbru vgs har bygget en stor bod (2 dører) for oss, som er plassert ved den nedre 

parkeringsplassen ved Eikeli VGS.   

 

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/


 

 

Eikeli flerbrukshall 

 

Hallen bygges av Viken fylke og Bærum kommune. Ferdigstillelse antas sent høsten 2021. ØHIL vil være 

brukere, trolig sammen med flere andre klubber etter kommunal fordeling. ØHIL vil trolig få ansvaret for 

tilsynet, på lik linje som vi har i Hoslehallen.  

 

 

Arrangementer – klubb/samarbeidsprosjekter 

Julemarkedet 

 

Avlyst som følge av korona-pandemien. 

 

 

Anleggsutvalget 
 

Det ble i løpet av 2020 ikke avholdt noen møter i ØHILs Anleggsutvalg.  

En kombinasjon av COVID 19, få eller ingen anleggskonflikter og fokus på ferdigstillelse av finansiering, 

kravspekk og anbudsgrunnlag for ØHIL Idrettspark er bakgrunnen for dette.  

Møteaktiviteten for 2021 forventes å øke betydelig da vi nå retter fokus mot klubbens siste idrettsflater som 

ikke er oppgraderte samt at vi nå skal forberede oss og melde inn prosjekter til Bærum kommunes nye 

anleggsplan som går fra 2023-26.  Fristen for dette er 1. November 2021.  

Tidligere års protokoller fra avholdte møter finnes på www.ohil.no/anleggsutvalget 

Anders Bergland, leder anleggsutvalget 

 

 

Idrettsutvalget 
 

Idrettsutvalget består av en representant for hver av ØHILs idretter, og leder av utvalget er idrettskoordinator 

Torunn Kvitli. 

Idrettsutvalget har avviklet tre møter i 2020 (28. januar, 29. august og 28. november). Protokollene ligger på 

www.ohil.no/idrettsutvalget. Møtet 04. april ble avlyst grunnet pandemien. 

Idrettsutvalget har i 2020 jobbet videre med revidering og godkjenning av idrettenes sportslige planer. Spesielt 

fotballens plan har vært utfordrende da fotball ønsket å innføre vinterfotball for Barneidretten. Fotballens 

sportslige plan ble godkjent og hver årgang får mulighet til å delta på en cup før jul, samt mulighet til å trene 

inne i gymsal fra januar 2021 for årgangene som hører inn under Barneidretten.  

Fotball ønsker å videreføre ordningen med Bonusspiller som innebærer at en utøver kan drive med flere 

idretter uavhengig av sesonger. Når Bonusspilleren feks kommer tilbake til fotballen etter endt 

langrennssesong skal utøveren ha mulighet til å trene en periode på det nivået hen trente med fotballen før 

vintertreningen med langrenn startet. Denne perioden er minimum tre uker. 

Langrenns sportslige plan ble også godkjent og de ønsket oppstart med langrenn for 1. klassingene fra 

oktober. På denne gruppen deltar det nå 32 barn. 

En annen viktig sak for Idrettsutvalget har vært innføring av Ball-lek for 5-åringene. Det var felles interesse fra 

alle idrettene å kunne gi et tilbud til 5-åringene for å få barna inn i klubben så tidlig som mulig. Ball-lek ble et 

tilbud under Allidretten og det er fotball, bandy og håndball som bidrar nå i oppstarten med Anders Hille 

Stadheim fra fotballen som trenerkoordinator. Det er fortsatt enighet blant idrettene om å fortsette å 

http://www.ohil.no/anleggsutvalget
http://www.ohil.no/idrettsutvalget


 

 

tilrettelegge så det skal være mulig for ØHIL-barna å drive med flere idretter og Allidrett skal være det 

overordnede tilbudet til barna med Idrettsskolen som rekrutteringsgrunnlag for de øvrige idrettene. 

Etter enighet i Idrettsutvalget er det nå innført konsekvenser for brudd på føringene i idrettenes sportslige 

planer. Dette gjøres for å hindre at ivrige trenere iverksetter aktiviteter utenom hovedsesong for egen idrett til 

stor frustrasjon for øvrige idretter. Idrettsutvalget ønsker også å innføre obligatorisk medlemskap for deltakere 

på Allidretten og vil fremme et forslag til neste årsmøte på en egen aktivitetsavgift for barn. 

Klubbens nye verdier: Allsidighet, Mestring, Frivillighet og Foreldredrevet og Inkluderende har også vært 

diskutert. Vi opplever at idrettene tolker verdiene litt ulikt og av den grunn er dette spilt inn til Hovedstyret for 

en bedre klargjøring/presisering.  

Idrettsutvalget har også utfordret Hovedstyre på en mer tydelig strategi/retning/holdning på hva ØHIL som 

breddeklubb skal være. Dette på grunnlag av fotballens interesse av å utvide tilbudet om vintertrening for 

årgangene som hører inn under Barneidretten. Vintertrening for fotball-barna kan oppfattes av vinteridrettene 

som spesialisering og strider mot prinsippet om Breddeidrett som er gjeldene i ØHIL. 

Pga pandemien er det ikke gjennomført noen egen trenersamling for ØHILs trenere (primært nye 

ungdomstrenere) i 2020. 

Torunn Kvitli, idrettskoordinator 

 

Allidrett 

Året 2020 ble et spesielt år for Allidretten da pandemien stengte all aktivitet i gymsalene fra mars måned og 

frem til sommeren. Flere detaljer om dette kommer. 

Ansvarlig for Allidretten er Idrettskoordinatoren. Nye øktplaner er utarbeidet og gamle bearbeidet i tråd med 

koronaens retningslinjer og videreført denne sesongen. All informasjon om Microgym, Barneidrett og 

Idrettsskolen publiseres på kommunikasjonskanalene som ohil.no/allidrett og Facebookgruppen ØHIL Allidrett. 

All intern kommunikasjon i gruppene går på Spond. 

Aktivitetsplan som omhandler Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen finnes her:  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/07/Aktivitetsplan-25072019-rev.pdf  

Sesongen 2019/2020 besluttet vi å dele Microgym-gruppene inn etter årstallet de var født i, og da denne 

ordningen fungerte veldig bra besluttet vi å videreføre denne ordningen. Høsten 2020 hadde vi Microgrupper 

for barn født i 2017 på Hosle skole og i gymsalen på Jarmyra Idrettsbarnehage. Grupper med barn født i 2016 

hadde vi på Eikeli, Grav og Hosle skole og fokuset under øktene var lek og bevegelsesglede. Samtidig var 

øktene tilrettelagt med tanke på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets 

utviklingsnivå.  

Barneidretten hadde grupper for barn født i 2015, og under treningen her ble det lagt vekt på å stimulere 

barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Vi hadde fire grupper på Barneidretten 

fordelt på Eikeli, Grav og to grupper på Hosle skole. 

Foruten gymsalene på skolene har det vært flere uteøkter i løpet av sesongen hvor klubbens øvrige arenaer 

har blitt benyttet. Det er frivillige foreldre som stiller som aktivitetsledere og leder de fleste øktene. 

Alpin og Hopp er to av ØHILs idretter som ikke hadde kapasitet til å delta med Barneidretten i 2020. De øvrige 

idrettene gjennomførte to økter med Barneidretten og idrettene var veldig behjelpelige med å tilpasse tid og 

sted for gjennomføring av øktene. Ungdomstrenerne, som ofte leder og gjennomfører idrettenes økter var 

flinke, og både aktivitetslederne og foreldrene gav gode tilbakemeldinger. Dessverre ble gymsalene stengt i 

midten av mars og de var stengt ut april så både Microgym og Barneidretten fikk en brå avslutning da de 

vanligvis avslutter sine aktiviteter i slutten av april.  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2019/07/Aktivitetsplan-25072019-rev.pdf


 

 

Idrettsskolen (barn i 1. klasse), som igjen fikk veldig gode tilbakemeldinger, ble også videreført for sesongen 

2019/2020. Her var alle idrettene (utenom Alpin) inne inntil fem uker av gangen og så langt det lot seg gjøre i 

sammenhengende uker. Aktivitetene ble gjennomført på idrettenes egne arenaer, baner, fielder m.m., og 

barna ble på den måten godt kjent med de ulike idrettsgrenene. 

Idrettsskolen er ikke foreldredrevet da det er idrettene selv som stiller med trenere. På den måten sikrer vi oss 

gode trenere med fokus innen egen idrett noe vi tror skaper et godt rekrutteringsgrunnlag til alle idrettene. På 

Idrettsskolen settes det enda større fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, 

mestring og samspill enn det som gjøres på Barneidretten. For å delta på Idrettsskolen kreves det medlemskap 

i klubben. 

 

Pandemien fikk innvirkning på Idrettsskolen og Hopp fikk ikke gjennomført alle sine uker. Da det gjaldt Baseball 

som skulle inn i mai måned ble det kun åpnet opp for en gruppe på 20 barn og da med ekstra fokus på 

hygienen. Øvrige barn som ikke fikk delta på denne gruppen i mai fikk tilbud om å delta på Baseball-trening i 

september og det var en gruppe på 8-10 barn som takket ja til dette. 

 

ØHIL startet opp igjen med Idrettsskolen for nye barn i slutten av august. Det var fotball som hadde de første 

fem ukene og barna ble fordelt i egne treningsgrupper. Litt ekstra jobb var det mtp smittevern, registrering av 

alle fremmøtte barn og foresatte, men til gjengjeld fikk vi mange glade barn som var i aktivitet og gode 

tilbakemeldinger fra foresatte. 

 

I begynnelsen av oktober startet vi opp med de øvrige gruppene, Microgym og Barneidrett, og da i tett 

samarbeid med barneskolene som vi disponerer. Det ble laget egne ØHILs retningslinjer for bruk av gymsalene 

og foreldrene ble satt på liste hvor de hadde ansvar for renhold/desinfisering av gymsalene og utstyret som 

ble brukt. Vi måtte dessverre sette begrensninger på antall barn i treningsgruppene da nasjonale retningslinjer 

anbefalte maks 20 barn. Dette medførte mange skuffede foreldre som ikke fikk plass til barnet sitt. Det har 

ellers vært store utfordringer mtp utstyr Allidretten har hatt til rådighet i de ulike gruppene, og vi har måtte 

kjøpe inn nytt utstyr da vi ikke lenger fikk bruke noe av skolenes utstyr.  

Høsten 2020 har vi hatt ca. 250 barn (pluss 20 på Ball-lek) fordelt på fem grupper med Microgym, fire grupper 

med Barneidrett og fire grupper på Idrettsskolen. Dette er en nedgang fra fjoråret, men tatt i betraktning at vi 

er midt i en pandemi har fokuset vårt vært og klare å gjennomføre øktene hver mandag. 

Allidretten startet opp med Ball-lek for 5-åringene i begynnelsen av november. Dette er ØHILs nye konsept 

innen Allidretten og Ball-lek skal ha fokus på diverse ball-aktiviteter. Det er primært fotball, bandy og håndball 

som skal drifte denne aktiviteten, og her er målet å engasjere foreldre som hjelpetrenere/trenere. Flere av 5-

åringene som ikke fikk plass på Barneidretten ble tilbudt plass her. Gruppen på 20 barn startet med fotball 

inne i gymsalen på Hosle skole og tok juleferie i desember. De starter på isen etter nyttår i 2021. 

Høsten 2019 søkte ØHIL både NIF og Akershus idrettskrets om støtte til å starte opp Allidrett for Ungdom, 

og ØHIL fikk støtte. November 2019 startet Sportmix, men da pandemien kom og skolene stengte 

gymsalene ble Sportmix avsluttet i mars 2020. Det var en liten, fast gjeng med ungdom som trente hver 

onsdag. Det gikk tregt med rekruttering av ungdommer da konkurransen med dataspill og treningsstudioer 

dessverre var for stor. Idrettsutvalget besluttet august 2020 å ikke videreføre Sportmix. Utstyret som ble 

kjøpt inn til Sportmix er satt inn i styrkerommet på Klubbhuset. 

Torunn Kvitli, idrettskoordinator 

  



 

 

ØHILS IDRETTER 
 

 
Alpin 
 

For sesongen 2020/2021 for ØHIL ALPIN har vi hatt 19 utøvere som er 6 flere enn året før. Det er flere 

foreldre og søsken som har meldt seg inn i ØHIL som familiemedlemmer, så det den totale medlemsmasse 

er noe høyere. Vi har i år fått flere jenter med fra 1.klasse slik at fordelingen mellom jenter og gutter er 

henholdsvis 11 gutter og 8 jenter. Alderen er fra 6-11 år. Hovedsakelig er barna tilhørende på Hosle skole.  

 

Det har ikke vært noen innendørstrening på høsten. 

 

Oppstart for trening i Krydsbybakken var 6.januar. ØHIL Alpin har ansatt de samme 2 ungdomstrenere fra 

Lommedalen Alpin som hovedtrenere for årets sesong som i fjor. Dette har fungert veldig bra.  

 

Utendørstreningene har vært gjennomført hver onsdag fra 1830-2000. Oppmøte har vært bra og styret 

opplever at treningstiden passer godt for deltakende utøvere.  

 

Klubbmesterskap er planlagt til 24.mars. I utgangspunktet tenkt åpent for alle i ØHIL, men pga 

coronarestriksjone vil dette kun være for utøvere som er med i ØHIL Alpin. 

 

Se www.ohil.no/alpin for informasjon om gruppen.  

 

Håkon Engebu, Leder ØHIL alpin 

 

 

Bandy 

(årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2020/2021, samt kalenderåret 2020) 

Bandystyret har i år bestått av: 

 

Eivind Thorne (a-laget) Leder og kommunikasjon, styret siden 2012 

Andreas Dehlie (forelder 2010) Økonomiansvarlig, styret siden 2018 

Jon Erlend Dahlen (forelder 2003 og 2009) Rekrutteringsansvarlig, styret siden 2013 

Martin Rostrup (forelder 2006/2007/2012/2015) Inntektsansvarlig, styret siden 2018 

Erik Legernes (forelder 2006/2008/2012) Anleggsansvarlig, styret siden 2016 

Hildegunn Grønseth (forelder 2008) Dugnadsansvarlig, styret siden 2019 

I tillegg har Petter Breistøl vært med i prosjektgruppen for kunstgress/kunstis på Hoslebanen. 

 

Bandystyret har hatt 4 protokollerte møter i 2020 og behandlet 20 saker. Viktigste punkter som har vært 

jobbet med: 

- Planlegging og gjennomføring av sesong med alle tilhørende arrangementer 

- Anlegg ØHIL Idrettspark Kunstis og kunstgress 

- Økonomi og inntekter 

 

Alle protokoller fra alle møter ligger tilgjengelig på ohil.no under bandy. 

 

Tusen takk til styret i ØHIL Bandy, alle lagledere, trenere og andre som jobber knallhardt for å få ØHIL 

Bandy til å fungere! 

Gjennomført i 2020 

 

Faste arrangementer og dugnader har blitt gjennomført i 2020. Salvadugnad, ØHIL Bandy Cup for femte året 

på rad, Skøytedisco arrangert for femte året på rad med stor suksess. Vi har også arrangert bandyakademi 

og bandyskole med over 50 deltakere. 

 

http://www.ohil.no/alpin


 

 

Økonomi 

 

Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Hertz, Jar Bygg, Sysplan, 

Baker Tilly som har vært med i mange år. ØHIL Bandy hadde i 2020 et overskudd på ca. 250.000kr. 

Budsjettet var på +39.000kr så 2020 ble et år med god og solid drift. Årsaken til at overskuddet ble såpass 

høyt var manglene på aktivitet som følge av koronapandemien, samt gode inntekter fra arrangementene på 

tampen av 2019/2020 sesongen. Arrangementene på Hoslebanen er populære og fine arrangementer, i 

tillegg til gode inntektskilder for gruppen. Salvadugnaden og gir også svært viktige inntekter. Samtidig har 

medlemsmassen økt med en fin og stor gruppe med nye bandyspillere på bandyskolen. Rekrutteringen er 

svært viktig. ØHIL Bandy har nå en trygg og god økonomi med egenkapital på 355.000 kr, det er viktig når vi 

nå går inn i en ny epoke med kunstisbane. 

 

Sportslig sesongen 2019/2020 

Bandyskolen 

 

Bandyskolen har vært arrangert med stor suksess, og spesielt stor takk til Jon Erlend Dahlen for sitt enorme 

engasjement her. Totalt ca 50 barn fordelt på 2013 og 2014 årgangen. Det er totalt 9 jenter som er med, vi 

håper på flere og at vi snart klarer å etablere rene jentelag. Stor takk til ungdomstrenere og foreldretrener 

som får dette til å gli så bra. 

 

7er lagene 

 

2012 årgangen startet sesongen med trening på Rud 2 dager i uken. I tillegg hadde vi noen fine økter på 

Stabækbanen i nov. og des. Etter jul har vi endelig fått trene på bra is tirsdag, torsdag og lørdag. Treningene 

har blitt gjennomført med stor iver. Hauk og due som oppvarming, teknisk trening med kølle, skøyteøvelse 

og kamp til slutt. På grunn av korona har vi dessverre ikke kunnet avvikle seriekamper og cuper, men vi har 

arrangert interncup med 30 barn de siste 3 torsdagene. Vi har fått 4 nye barn på laget, Tideman, Oliver, 

Emilian og Peder. Det er utrolig hyggelig at vi fremdeles kan rekruttere spillere til årgangen. Treningene har 

blitt ledet av ungdomstrenerne Albert og Alex, sammen med hjelpetrener Leo og med god hjelp av 

foreldretrenere, Tore, Nicolay, Martin, Andreas, Morten, Steven og Erik. Vår store drøm er å stille med et 

gutte- og juniorlag på egen kunstis i 2028. Da er det avgjørende å rekruttere spillere, ha det gøy på trening 

og i tillegg bli bedre år for år. Det er gøy å se engasjementet fra foreldre som heier på sidelinjen. Med en 

ivrig foreldregjeng er vi på god vei til å klare vår store drøm. 

2011 årgangen har hatt sin fjerde sesongen, stemningen og iveren er fortsatt god. Selv om pandemien har 

satt store begrensninger på aktiviteten, slik at vi ikke har fått spille noen kamper, har gjengen holdt 

motivasjonen oppe og stilt opp på treninger i all slags vær fra november til nå. 

Vi har ikke hatt noe frafall, derimot har det kommet en spiller tilbake og et par nye jenter har begynt å trene 

med oss. Treningsiveren gir resultater og vi ser stor fremgang på både skøyte- og kølleteknikk. Alle ser frem 

til den første kampen vi kan få vist frem hva vi har lært siden sist! 

I år fikk vi inn en ny trener, Laurits, som erstatning for Christian. Sebastian og Laurits er dyktige og svært 

populære blant barna. Vi håper å få kunne beholde dem videre. Sesongen avsluttes med god stemning og vi 

håper å være minst like mange spillere neste sesong. 

 

2010 årgangen startet med ca 25 medlemmer høsten 2020. Vi hadde treninger 1 gang i uken i Bærum ishall/ 

Jar isforum/ Holmen ishall. Da utebanene åpnet hadde vi 2-3 treninger i uken. Etter at vi fikk is på Hosle har 

vi trent 3 ganger i uken. Alle våre kamper har blitt avlyst. Noen spillere har gitt seg i løpet av sesongen, men 

vi har fått 3-4 nye spillere som har prøvd seg litt. Vi har nå 27 spillere i Spond. Martin og Oscar har vært med 

oss som trenere 

 

2009 fikk med seg kosa cup før nedsteningen, vi har siden nedstigning hatt 3 treninger i uka. Noen sammen 

med 2008 og noen alene. Vi har hatt godt oppmøte og god stemning gjennom året. 

 



 

 

2008 årgangen har denne sesongen bestått av 10 spillere + Helene. I tillegg har 2 nye spillere blitt med på 

trening etter jul. Veldig gøy med tilskudd til laget! Sesongen 20/21 startet med et håp om å delta i serie og 

cuper. Deltagelsen i KOSA cup ble dessverre de eneste kampene vi fikk spilt denne sesongen. Som tidligere 

år hadde vi en litt treg start, de andre lagene hadde tydelig hatt flere økter på is enn hoslespillerne. Til tross 

for god innsats, ble det ikke sluttspill. God innsats fra både spillere, trenere og publikum! Vi var veldig 

innstilte på å komme sterkere tilbake i neste cup, men det satte dessverre Covid-19 en stopper for, da alle 

cuper og kamper er blitt avlyste denne sesongen. Tross Covid-19, har vi vært så heldige at vi har hatt 

mulighet til å trene fire ganger hver uke. Christian har bidratt som ungdomstrener. Christian er en fin, rolig og 

flink trener som har fått god kontakt med spillerne. Deler av sesongen har 08-laget trent med 09. Det har 

fungert veldig bra. I tillegg har et par av spillerne hospitert på smågutt treninger. Spillernes innsats har vært 

fantastisk, og stemningen på treningene har vært god. Vi har hatt treninger med både gult og rødt nivå. På 

rødt nivå kunne laget kun utføre tekniske øvelser, ingen kamptrening og holde en meter avstand. Foreldrene 

rullerte på å være koronavakter. Selv under rødt nivå var det god stemning i laget! Gleden var stor da det ble 

åpnet for gult nivå og kamptrening kunne gjennomføres igjen. Forholdene på Hoslebanen har vært helt 

strålende! Stor takk til de som prepper og steller med isen for oss. Resten av sesongen bruker vi til å 

finjustere teknikk og gjøre oss klare for neste sesong- da skal vi gruse lagene vi møter! Vi ser alle frem til 

sesong 2021/2022, hvor vi endelig skal få kunstisbane på Hosle. 

 

2008 årgangen består av 12 spillere, derav en jente og resten gutter. Vi tilhører Hosle og Eikeli skole. Vi har 

dessverre mistet ØHILs beste portugiser, da han skulle flytte til den andre siden av jordkloden, Australia. To 

til har også dessverre valgt andre idretter fremfor bandyen. Etter jul fikk vi en ny spiller fra Hosle, som syns 

det er så gøy at han kommer til å fortsette til neste år! Vi fikk også tilbake en spiller som har hatt en pause på 

ett år. 

 

Vi startet sesongens første seriekamper med knallspill, en seier og en uavgjort. Resten av seriekampene har 

det gått så som så med, men imponerende innsats fra alle gutter og jenter tross veldig dårlig 

skøyteissesong. Vi har deltatt på fem cuper, Frigg, Øhils egen, Ready, Snarøya og Stabæk. Readycup var 

ekstra spennende da vi kom til sluttspill, og tapte 5.plassen med ett mål på ekstra omganger og første mål 

vinner. Laget gjorde en heroisk innsats og var helt utkjørt etterpå. 

 

Magnus Giving som har vært årgangsansvarlig fra start og primusmotor valgte å trekke seg fra sitt verv som 

årgangsansvarlig og overlate ansvaret til noen andre. Pia Bervell har overtatt rollen som årgangsansvarlig, 

og prøver å hoppe etter Wirkola (noe som ikke er lett…). Alexander Skavhaug har vært hovedtrener, som 

tidligere år, både på treninger og kamper. Han har fått hjelp fra Morten Wettergreen. Vi har også hatt to 

supre ungdomstrenere, Ole Tubaas-Hermansen og Falk Hammer, som har vært ivrige både på treninger og 

kamper! Foreldregruppen har vært ivrige bidragsytere og flott supportergjeng. 

 

Vi ser tilbake på sesongen i år som en fin sesong, men ønsker oss til neste år enten kunstisbane eller at 

skøyteisen varer helt til sommeren! 

 

Foreldrebandyen 

 

Pga koronarestriksjoner har det ikke vært mulig å holde en god kontinuitet og rekruttering til fordeldre bandy. 

Men de ivrigste har deltatt når det har vært lov.  

 

Smågutt 2006/2007 

 

Vi har gjennomført en bra sesong med 3-4 treninger i uka siden november. Treningene har vært ledet av 

Max, med øvelser, skytetrening og spill. I stallen er det 13 spillere og vi har I gjennomsnitt har vi vært 9 

spillere på treningene. Med få spillere har vi allikevel hatt en god stemning og et godt treningsutbytte. Vi var 

med på Stabækcup i November, men har på grunn av restriksjoner dessverre ikke spilt noen kamper etter 

dette. Vi hadde 14 februar en intern 11 kamp med 08-07-06 spillere, stor stemning med Pizza og brus. Etter 

vinterferien blir det trening 2 ganger i uken på Rud. Foreldretrenere Erik.K. Peter og Erik ha bidratt på ulike 

treninger. Christian Abry har bidratt med spond og annen kommunikasjon. Vi ønsker å jobbe for et tilbud i 

2021-22 sesongen. 



 

 

Gutt 2004/2005 

 

Dessverre har det vært stort frafall i denne gruppen så til denne sesongen hadde vi ikke nok spillere til å 

stille lag. Vi har hatt veldig positiv og god dialog med våre naboklubber. Hauger og Haslum har allerede et 

samarbeid på denne årgangen, siden det ikke er lov å ha tre samarbeidsklubber ble resultatet at våre ØHIL 

gutter meldte overgang til Hauger. Vi er godt fornøyde med å finne en løsning for et godt sportslig tilbud, 

men veldig synd å ikke få beholde gjengen som medlemmer. Vi håper det er mulig og lage et bra juniorlag til 

neste sesong så disse gutta kommer tilbake i ØHIL drakt. 

 

Junior 2003/2002/2001 

 

Vi har dessverre ikke hatt nok spillere til å stille eget juniorlag i år, vi har ingen spillere i ‘02 og ’01, denne 

sesongen. Vi har 6 spillere i 2003 og fikk derfor laget et samarbeidslag med Hauger. Hauger/ØHIL har blitt 

en veldig fin gruppe. Junior har trent godt gjennom sommeren både på is og barmark, og sto klare før 

sesongen til slå fra oss. Treningskamp mot Røa i vikingskipet og kosa cup ble gjennomført med gode svar 

før sesongåpning. Vi har hatt 3 treninger hver uke på is nå gjennom vinteren. 

B-laget Senior Herrer 

 

B-laget var klare for sin femte sesong, men COVID19 satte en stopper for dette. Siden laget havnet i fase 2 

inndelingen fra NIF og bandyforbundet ble det aldri tillatt for aktivitet denne sesongen. Vi håper å samle 

troppene igjen for en ny sesong på egen kunstis neste vinter! 

A-laget Senior Herrer 

 

A-laget var tilbake i 1.divisjon og hadde planen klare for sesongen med direkte opprykk som mål. Laget 

trente innenfor smittevernreglene barmark frem mot sommeren, men dessverre var det ikke lov med trening 

innendørs ishallen før sommeren. Fra august forsøkte vi igjen med barmark, og heldigvis fikk vi trene i 

ishallen med 1 meter avstand. Når kunstisen på BIP var klar, og siste inneøkt var ferdig ble idretten stengt 

ned. Fra oktober til januar fikk vi ikke trene. Heldigvis åpnet det opp i januar og a-laget gjennomførte tre 

treninger på naturisen før det igjen ble stengt. Vi fikk et par økter i februar og en verdig avslutning på 

naturisen på Hoslebanen med mye idrettsglede. Dette var viktig for motivasjonen i spillergruppen.  

Det har vært en svært merkelig sesong, sterkt preget av pandemien. Nå blir det en liten pause før vi igjen må 

legge en slagplan for hvordan ØHIL med egen kunstis skal etablere seg i eliteserien i bandy.  

Representasjon 

 

Det har denne sesongen ikke vært arrangert treninger eller samlinger, hverken for landslag eller kretslag. I 

ØHIL har vi to ivrige medlemmer som har hatt styreverv. 

Oslo & Akershus bandyregion: Eivind Thorne (leder) 

Norges Bandyforbundet: Seksjonsstyret Bandy: Elisabeth Lycke Kjøllmoen (styremedlem) 

 



 

 

2020-2021 sesongen 

  

 

 

Vi har ikke klart å stille lag i alle klasser, blant annet har vi manglet et guttelag. Pandemien har dessverre 

også først til at senior B gruppen har blitt betydelig mindre. Vi startet arbeidet med å etablere et Old Boys lag 

med rekrutteringen der ble også krevende når det ikke var lov med aktivitet. Heldigvis er det god rekruttering 

på 7’er lagene, så medlemstallet vokser så vidt. 

Anlegg:  

 

Vinteren kom sent med godt. Naturisen på Hoslebanen lå klar 1.januar. Perioden før jul var dessverre preget 

av regn og mildvær. Fra januar har det vært stabilt kaldt og snøfritt, perfekte forhold for naturis. 

Driftsgruppen: Vi har over flere år hatt en frivillig driftsgruppe. Denne sesongen har gruppen har vokst med 

antall medlemmer til 8-9 stk. Driftsgruppen jobber primært med å vedlikehold, og isprepparering på 

Hoslebanen, men har i helgene også sørget for brøyting/skraping av flere bane i nærområdet, Holsetoppen, 

Eiksmarka og Hagabråten, et viktig bidrag for rekrutering og tilgang på is i nedslagsfeltet vårt. Slik 

værholdene har vært, og med god kapasitet i gruppen har gjengen sørget for prima is og faktisk bedre enn 

på BIP. Driftsgruppen blir viktig i fremtidige planer for Bandy og når kunstisbanen kommer. 

 

I januar 2021 ansatte vi også vår første ansatte i bandygruppen (utenom ungdomstrenere), Egil Svartbekk 

ble ansatt som driftssjef ut sesongen. Denne avlastningen har vært til stor hjelp for de frivillige og samtidig 

gitt svært gode resultater for isen, fordi vi også får kjørt på dagtid. Veldig positivt! 

 

Hoslebanen: Vi gjorde er par forsøk i november, men kuldegradene lot vente på seg. Selveste julaften satt 

vi inn støtet for da så værmeldingen bra ut. Ved iherdig innsats gjennom romjulen stod isen klar til 2.januar. 

Vi har hatt kiosk og sliping hver lørdag og søndag gjennom januar og februar, som har gitt viktige inntekter i 

mangelen av cup og disco. Den frivillige driftsgruppen har jobbet ekstremt mye for å vedlikeholde isen. Det 

har blitt rekruttert inn 3 nye foreldre, samt at vi har ansatt Egil Svartbekk i en deltidstilling for å sørge for 

vedlikehold på dagtid og før første økt. 

 

Eikelibanen: Det har ikke vært is på denne banen i vinter pga utbyggingen av Eikeli VGS flerbrukshall. 

Siden vi mistet denne banen tok vi initiativ ovenfor kommunen for å få islagt Hosletoppen. 



 

 

 

Hosletoppen: Endelig er det naturis på Hosletoppen igjen. Det ble en stor suksess og banen har vært 

meget populær. Vi skal jobbe med kommunen for å sørge for at dette fortsetter. Driftsgruppen har skrap 

banen i helgene. 

 

Grav skole: Her har det vært islagt gjennom hele januar og februar til stor glede for skolen og barna i 

området. 

 

Kommunen har også vannet på Hagabråten og Eiksmarka skole. Driftgruppen har måkt disse banen i 

helgene. 

 

Anleggsendring Hoslebanen – ØHIL Idrettspark 2020, Hoslebanen kunstis og kunstgress 

 

Gjennom 2020 har en ny prosjektgruppe jobbet intenst med prosjektet. Søndag 22. november avholdt ØHIL 

et informasjonsmøte for medlemmer, naboer og andre interesserte på grusbanen på Hosle. Møtet ble også 

avholdt på Teams, med muligheter for spørsmål og kommentarer.  

 

Prosjektgruppen har gjennom året jobbet mot tre konkrete mål; 

1. Utarbeide spillemiddelsøknad 

2. Utarbeide byggesak 

3. Utarbeide anbudsgrunnlaget 

 

Arbeidet hadde ambisiøse tidsfrister og har blitt litt forsinket. Det er utrolig mange problemstillinger, tekniske 

finurligheter og praktiske tanker man må behandle for å sikre et så stort prosjekt. Det viktigste målet er å 

lage best mulig anlegg som skal drive klubben videre over de neste 30 årene. Vi ønsker ikke å forhaste oss i 

denne viktige fasen.  

 

Prosjektgruppen ble ferdig med sitt arbeid og anlegget lagt ut på doffin fredag 05.02.21 

 

Foreløpig fremdriftsplan ser slik ut: 

 

Uke 5 Kunngjøring av konkurranse på Doffin 

 

Uke 9 Frist for å levere tilbud på konkurransen 

 

Uke 12 Tildeling av kontrakt 

 

Uke 15 Kontraktsignering/anleggsstart 

 

Deretter blir det opp til den valgt entreprenøren gjennomføringsplan når anlegget står klart, men vårt mål og 

håp er at vi har kunstis i løpet av neste bandysesong og kunstgress fra våren 2022. 

    

 

Eivind Thorne, styreleder ØHIL bandy 

 

 
  

https://ohil.no/nyprosjektgruppe/
https://ohil.no/ohil-idrettspark-kunstgress-kunstis-2021/
https://ohil.no/prosjektgruppen-ferdig-med-planleggingsfasen/


 

 

Fotball  
 

Drift   

Styret har siden årsmøtet 2020 bestått av:    

Tom Brinck-Mortensen (leder) 

Arnt Ellingsen (ansvarlig ungdom og senior) 

Per Bryng (ansvarlig barnefotball, rekruttering) 

Tanja Borch Søsveen (ansvarlig arrangement) 

Christine Liæker Lindberg (marked) 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020.  

Rollene økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og styresekretær har vært ivaretatt av 

administrasjonen ved sportssjef Bjørn Frode Strand. Han har et overordnet ansvar for både sport og 

administrasjon.  

Klubbens påvirkning av Korona 

Like etter årsmøtet for fotball 2.mars 2020 stengte Norge ned og skapte selvsagt store utfordringer for 

hvordan vi drev fotballavdelingen.  

12.mars ble all aktivitet avlyst. Fotballavdelingen jobbet likevel på spreng for å erstatte noe av 

fotballaktiviteten med noe annet. Vi hadde syv videotreninger sentralt som ble streamet, og mange lag 

hadde varianter med zoom-treninger og «taktikkmøter» over nett. Noen lag lagde egentreningsvideoer.  

I starten av april ble baner åpnet, og det var muligheter å trene i grupper på maks fem personer (der en 

skule være voksen) med avstand på minst to meter. Alle fotballens ansatte ble 80 % permittert i ca fire uker i 

april. I løpet av våren ble det gradvis mer trening som normalt, og fra 1.juni kunne man trene vanlig, dog i 

faste grupper.  

Ansatte trenere bidro hele tiden med kompetanseoverføring og øktplaner til alle lag.  

Fra 1.august var det tillatt med kamper for alle under 20 år.  

Fra november ble restriksjonene igjen sterkere før det igjen har blitt sluppet litt opp igjen.  

Krisepakkene har truffet bra for ØHIL. Sammen med daglig leder har fotballavdelingen levert gode søknader 

og fått gode tilskudd fra krisepakkene. I tillegg fikk vi en halv million i gave fra Ferd som sikrer vanlig drift 

gjennom en svært usikker tid. I kjølvannet av Ferd-gaven fikk vi med oss 14 andre banesponsorer som bidro 

til at dette året økonomisk gikk veldig bra.  

Fotballskolene i sommer gikk bedre enn noen gang før, både sportslig og med tanke på oppslutning. Som i 

2018 vant vi prisen for beste fotballskole i Oslo Fotballkrets. Fantastisk ledet av Anna Brunstad som var 

ansvarlig for fotballskolen.  

Som i 2019 har vi hatt tett oppfølging av årgangsansvarlige foreldre, slik at de får støtte fra klubbens ansatte. 

Vi har hatt trenersamlinger med både ansatte og foreldretrenere for å utvikle kompetanse.  

Høsten 2020 hadde vi også grasrottrenerkurs der klubbens ansvarlige trenerveileder Felix Kristiansen ledet 

14 trenere gjennom. Av de høyere nivåene er det verdt å nevne følgende:  

Lotte Steen gjennomførte UEFA B-lisens.  



 

 

Kjølv Eidhammer startet på UEFA A-lisens i 2020 og fullfører dette i 2021.  

Bjørn Frode Strand gjennomførte Fotballederkurs 4.  

Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige; trenere, lagledere, foreldre og tillitsvalgte som gjør det mulig 

å drive klubben og fotballagene våre. Spesielt i dette Korona-året merker vi hvor viktig idretten har vært, og 

det har vært imponerende å se hvordan alle trenere og lagledere har tilpasset seg og hele tiden forsøkt å få 

til best mulig tilbud for våre medlemmer.  

ØHIL fotball og styret ønsker også å rette en stor takk til klubbens og fotballens sponsorer BDO, Andenæs, 

Viken Fiber, Kiwi, Matrix, Safey, Watercircles, Superinvite, Nobel catering samt banesponsorene Aimo, 

Aprimo, Beko, Eika, Finance People, Fjellstuens eft og inspirea, Messehallen, Multilux, Partnerrevisjon, 

Persontransport, Tor og Mia samt Økonomispesialisten.  

Barnefotballen 

Barnefotballen i ØHIL er selve stammen i fotballavdelingen. Vi har de senere år opplevd noe synkende 

rekruttering. I Koronaåret 2020 var det også større utfordringer med få til en god rekruttering av nye 

medlemmer, så vi må virkelig sette inn støtet i april 2021.  

Vi ble i februar 2020 med på et prosjekt i samarbeid med UEFA og Disney som kalles «Playmaker». Målet er 

å få med flere jenter fra 5-8 år inn i fotballen. Dette ble lagt på is, men vi håper dette iverksettes i 2021.  

 

Akademiet 

På tross av Koronaen har vi også i 2020 gradvis økt antall deltakere. Kvaliteten på treningene er nå meget 

god, og vi skal fortsette å utvikle dette videre.  

I 2020 valgte vi å kjøre akademitreninger mer lokalt, altså i kunstgressbanene nært skolene.  Dette er kun 

mulig når kunstgressbanene er åpne.  

SFO-fotball 

I september 2020 satt vi i gang treninger i ØHILs regi i SFO-tilbudet på Eikeli og Hosle. Vi fikk også gjort 

dette på Bekkestua i oktober og november, og planen er å sette i gang med dette til våren. Vi hadde 250 

barn ukentlig i disse månedene. På Eikeli og Hosle driver vi dette tilbudet hele året og bruker da 

hovedsakelig gymsalene på skolene. Dette gjelder 1.-3.trinn foreløpig. Les mer på hjemmesiden om tilbudet.  

Ungdomsfotballen – gutter 

Vi tok enda noen steg i 2020. Vi har nå kompetente trenere på alle lag, godt støttet av uvurderlige foreldre 

som bidrar med verdifull erfaring og kompetanse.  

Ungdomsfotballen – jenter 

Det har vært en fin miks mellom foreldretrenere og lønnede trenere, og jentene har blitt godt ivaretatt.  

Vi skal generelt være stolte av å ha en enorm bredde i vårt tilbud til fotballglade ungdom i nærmiljøet. Vi har 

lag i de fleste årganger og divisjoner, noe vi er stolte av og som gjør oss i stand til å leve opp til «Flest mulig 

- lengst mulig - best mulig». 

Jenter 110 % og ivrig 

 

Ordningen er godt etablert og fungerer meget godt for spillerne. 110 % og ivrig trener sammen, og det er ca 

100 deltakere på årskullene 2006, 2007 og 2008 på disse to ukentlige treningene.  

https://ohil.no/gratis-sfo-fotball-i-regi-ohil/


 

 

Gutter 110% 

 

Modellen nå guttene jobber etter fungerer bedre for dem. Hvert kull drives slik at de som er ekstra ivrige og 

vil trene får dette gjennom å melde seg på flere økter. Hvert kull har mulighet til fire økter i uka.  

Seniorfotball 

Vi har A-lag herrer, tre seniorlag kvinner og et seniorlag kvinner i syver. I tillegg har vi M40, M48 og M55.  

 

A-lag kvinner hadde nok en god sesong og fightet hele tiden om opprykk. Treningskulturen, atmosfæren og 

villigheten til å bli med på å bygge klubb har tatt enda noen steg, og vi er svært fornøyde med både 

trenerteam og spillergruppa.  

A-lag kvinner har fortsatt en målsetning om opprykk til Toppserien. Se luke 10 i julekalenderen om 

damelaget.  

A-lag herrer startet forrykende. I januar og februar var det over 20 spillere på stort sett hver trening. Felix og 

Erlend drev gruppa fremover og var på vei til å skape noe spesielt. Dessverre ødela Koronaen den 

muligheten, og vi håper vi kan klare å bygge opp noe lignede igjen i 2021.  

Flere heltidsansatte 

Anders Hille Stadheim startet 7.oktober som fotballkoordinator og oppstartsansvarlig i 100 % stilling. Dette 

var den syvende heltidsansatte i fotballavdelingen. Disse er Anders, Erlend, Felix, Lotte, Zeid, Håvard og 

Bjørn Frode. Vi har også fått flere trenere i større stillinger. Nå har vi Jens Petter, Sølve, Ruben, Mariken, 

Dag Horn og Kristoffer i flere trenerroller i fotballavdelingen, og disse har nå en større stillingsprosent. Alle 

ansatte i fotballavdelingen ligger her.  

Vi øker gradvis antall årsverk i tråd med ønske om å utvikle klubben enda noen hakk.  

Anlegg 

 

ØHIL Fotball har sine hovedanlegg på Hosle og på Jarmyra. Klubben disponerer også Eikeli syver 

kunstgress, Hosletoppen grus, ØHIL-skogen kunstgress og Bekkestua kunstgress (Bekkestua kun mandag 

og onsdag).  

 

Cuper  

Alle cuper som var tenkt i 2020 ble avlyst pga Korona.  

Representasjon 

Bjørn Frode Strand sitter i styret i Norsk Fotballtrenerforening.  

Tom Staavi sitter i NFF Ressursgruppe økonomi 

Øyvind Skaara sitter i NFF Lovkomité 

Økonomi  

Økonomien i fotballgruppen er god, og ØHIL fotball hadde et overskudd på kr 635.425 i 2020.  Omsetningen 

ble på 9.372.171 (inkl off tilskudd). Egenkapitalsituasjonen er tilfredsstillende, og vi har et godt utgangspunkt 

for videre utvikling av fotballtilbudet i klubben.  

Tom Brinck-Mortensen, styreleder fotball 

https://ohil.no/ohil-fotballs-julekalender-luke-10/
https://ohil.no/fotball/om-ohil-fotball/


 

 

Hopp/kombinert 
 

Denne vinteren har for oss alle vært preget av coronapandemien. Men for oss i ØHIL hopp har sesongen 

vært noenlunde normal rent aktivitetsmessig. Det har vært svært begrensede muligheter for å delta på renn, 

men treningene har gått noenlunde som normalt.  

Sesongen startet etter høstferien. Det har vært kjørt tre treninger i uka, mandag og torsdag i ØHIL-bakken og 

tirsdager på trampolina i Bærum Idrettspark. Fra januar har vi hatt snø i ØHIL-bakken. 

Vi gjennomførte en runde med Idrettsskolen på plast på sen høst, og det har vært arrangert noen 

treningskvelder for Nadderud-speiderne. Gjennom Idrettsskolen får vi markedsført Hoppgruppa til mange 

deltakere. Vi håper dette på sikt skal materialisere seg i flere utøvere i gruppa. Vi trenger både flere utøvere 

og nye foreldreressurser som kan ta Hoppgruppa videre.  

Grunnet corona ble det ikke noe av Skiforbundets rekrutteringsprogram RawAir denne sesongen.  

Vi hadde med tre deltakere på årets sommersamling i Midtstulia.  

Denne sesongen har hovedtrener for hoppgruppa vært Marius Solvik. Han tilfører mye med sine gode 

kunnskaper. I tillegg har Rolf Hennum og Nils Kampen tatt treninger når Marius ikke har hatt anledning 

grunnet egen deltakelse på samlinger og renn. Det har fungert veldig bra. Maria Evenstad har vært trener på 

trampolinetreningene i Bærum Idrettspark. Det har vært maksantall på fem deltakere på trampolina grunnet 

coronarestriksjoner.  

Rolf Hennum har også i går nedlagt en stor innsats med å holde ØHIL-bakken i topp stand. Våren 2020 ble 

ØHIL-bakken malt på dugnad.  

Økonomien i gruppa er solid. Inntektene i 2020 ligger noe bak budsjett, men ett lavere aktivitetsnivå har også 

medført lavere kostnader. Inntekter fra bingo spill og støtteordninger fra myndighetene i forbindelse med 

Korona har vært de viktigste inntektskildene.  

Avtalen knyttet til bingoinntektene ble endret i fjor, noe som medfører en større uforutsigbarhet i fremtidige 

inntekter. Vi forventer at dette blir avklart i løpet av inneværende år.  

Tidligere investeringer i bakke og utstyr gjør at vi er godt rustet til å ta imot flere utøvere. Vi anser at de 

økonomiske rammebetingelsene er gode i forhold til å opprettholde ett godt sportslig tilbud samt gjøre tiltak 

for å øke rekrutteringen. Vi vil også i år støtte utøvere som ønsker å delta på renn og samlinger.  

Vi har hatt en liten økning i antall aktive deltakere denne sesongen, og det er en fin gjeng som møter opp 

nesten på alle treninger. Gledelig var det og at ØHIL i år fikk bronsemedalje i senior NM, Matias Braathen 

stod for den bragden!  

 

Helge Evenstad styreleder hopp/kombinert 

 

 

Håndball 

Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL er rett i underkant av 500 spillere/medlemmer fordelt på 22 lag med over 

60 lag påmeldt i ulike seriespill. De yngste gruppene, 7- og 8-åringene deltar i loppetassen og minirunder. 

Håndballgruppa har aktive spillere fra 7-årsklassen til veteran og har et breddetilbud som fanger opp de aller 

fleste som ønsker å spille håndball. Det å være «best med de yngre» setter store krav til lagenes 

støtteapparat, trenere og oppmenn, og det jobbes godt i de yngre aldersbestemte klassene. 

ØHIL har tidligere, som andre klubber, hatt en utfordring med å sikre kontinuitet og tilvekst av spillere i 

guttehåndballen. De siste årene virker det likevel som om denne trenden har snudd og at vi klarer å starte 

opp, men også beholde store kull på guttesiden som jobber godt med langsiktige planer. Tilveksten på 

jentesiden er som vanlig stabil og god. På første trening med oppstartsårgangen 2013 møtte det opp 

nærmere 40 ivrige jenter.  



 

 

For håndballgruppa er arbeidet med å legge til rette forholdene for at de unge skal drive med flere idretter så 

lenge som mulig helt sentralt. Det å dele sesong med andre idretter betyr at man både må gi og ta – her er 

en åpen dialog helt avgjørende. All erfaring viser at allsidige utøvere gir de beste resultatene. 

 

I sesongen 2020/2021 har vi hatt 22 grupper påmeldt med over 60 lag til sammen i ulike serier. 

Håndballgruppens ledelse 

Verv Innehaver 

Leder Harald Joa 

Økonomiansvarlig Annette Rekanes 

Sportssjef Tobias Borthen 

Arrangementsansvarlig Odd Vegge 

Dommerkontakt senior Øyvor Marton 

Dommerkontakt junior Lise Svendheim 

Materialansvarlig Marit Øgaard 

 

Ledergruppen fikk i 2019 tilsig av nye engasjerte og flotte frivillige sjeler. Dette har fungert godt i 2020, men 

vi er stadig på jakt etter fler som kan ta over for de som føler de sitter på «overtid».  

Håndballgruppens styre 

Verv Innehaver 

Leder Harald Joa 

Økonomiansvarlig Annette Rekanes 

Styremedlem Erik Borthen 

 

Sesongen 2020/2021 

 

Rett i etterkant av håndballens årsmøte i mars 2020 stengte Norge, i likhet med resten av verden, ned. Det 

som skulle bli et rekordår for ØHIL Håndball i aktivitetsnivå ble brått snudd på hodet. Mye var usikkert for et 

år siden. 

Etter hvert som idretten sammen med resten av landet sakte begynte å åpne opp vokste det en optimisme 

for høsten og ny sesong. Rekordstor påmelding til seriespill, tilsig av flere spillere og masse idrettsglede var 

å se i Hoslehallen. Hverdag og helg, morgen til kveld. Det nylig oppstartede herrelaget kunne telle 20 mann 

og var klare for ferden oppover i divisjonene. Likevel ble gleden kortvarig. Etter noen «normale» serierunder 

for de under 20 år stengte igjen idretten ned. 

Det er i dette avsnittet håndballgruppa vanligvis gjøre rede for høydepunktene i årsmelding. Selv om flere av 

planene ble skrinlagt som en konsekvens av den fremdeles pågående pandemien har det også i 2020 vært 

ting vi er stolte av. 

Covid-19 

 

Pandemien kom som et slag i ansiktet på oss alle. For oss som jobber i idretten, frivillige og ansatte er det 

idrettsgleden og aktivitet som driver oss. Håndballgruppa var bekymret for hvordan vi som gruppe vil 

håndtere alle nedstengningene og restriksjonene. 

Det er ikke til å legge skjul på at håndballen er den idretten i klubben som har kommet dårligst ut ved 

innføringer av tiltak fra både nasjonale og lokale myndigheter. Håndball spilles best inne og nedstengninger 

av innendørs anlegg fratar oss denne muligheten.  

Sportssjef, Tobias, skrev før jul en førjulshilsen der han skrøt av innsatsen til alle trenere, oppmenn, utøvere, 

foreldre, frivillige og ansatte. Det står vi fortsatt ved! Det har vært helt fantastisk å være vitne til hvor ekstremt 



 

 

mange timer som er blitt lagt ned til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for utøverne våre. Ute og inne, 

med én og to meters avstand, med og uten ball, i snø, sol og regn. Denne innsatsen kan rett og slett ikke 

applauderes nok. For i en tid der alle har vært redde for store frafall i idretten, har ØHIL Håndball hatt en 

vekst på over 90 medlemmer med en prosentvis vekst på om lag 20% siden forrige sesong. Dette viser at 

det har blitt gjort en vanvittig god jobb med å sikre våre utøvere et godt aktivitets- og ikke minst 

inkluderingstilbud.  

Hva denne pandemien på sikt vil føre til for håndballgruppa er fremdeles usikkert. Vi frykter fremdeles mørke 

tall. Spesielt frykter vi å se hva de inngripende tiltakene har ført til for barn og unges mentale helse. Likevel 

håper og tror vi at aktivitetstilbudet vi i håndballen har hatt og gir er med på å normalisere en ellers unormal 

hverdag for mange.  

Sportslig 

 

Selv om aktivitetstilbudet ble noe helt annet enn det vi hadde sett for oss er det gledelig å se en stadig 

utvikling hos våre grupper. Alle lag har trent godt gjennom perioden og venter nå bare på endelig å få starte 

opp med kampaktivitet igjen.  

Det ble på nyåret 2020 signert en samarbeidsavtale mellom Haslum HK og ØHIL Håndball. Selv om flere av 

godbitene i denne avtalen har falt bort som en konsekvens av pandemien anser vi samarbeidet som svært 

fruktbart. Det å ha en storklubb å lene seg på er nyttig og har vært til stor hjelp.  

Haslum HK har denne sesongen arrangert håndballakademi for våre barn født i 2009, 2008 og 2007. 

Interessen hos guttelagene våre var ikke slik vi ønsket, men Haslum har strukket seg langt for å legge til 

rette for gode løsninger for de ivrigste gutta. Jentene har hatt sitt eget akademi som har blitt holdt i 

Hoslehallen fra kl. 15-16 på onsdager.  

Vi har hatt kurs i skadeforebyggende trening i regi av Haslum HK og Gnist. Dette var svært givende og er et 

kurs vi ønsker å opprettholde med obligatorisk deltakelse fra lagene våre. Oppmøtet i 2020 var dessverre 

skuffende, men de som møtte opp var svært fornøyde.  

Dialogen med Hosletoppen er ekstremt viktig. Denne sesongen har vi kommet noe lenger, men ønsker et 

enda tettere samarbeid, noe det vil bli jobbet mot i 2021.  

Keeperressurs Thomas Langerud har gjort en god jobb i utviklingen av de eldste målvaktene våre. Vi så 

likevel et behov for en ressurs som kunne bistå i keeperutviklingen hos de yngre og har ansatt en av våre 

egne målvakter til denne jobben. Foreløpig er det kun J2008 som har fått glede av dette, og de er godt 

fornøyde.  

Forholdet til de andre idrettene 

 

Med en ansatt på klubbhuset oppleves det som mye lettere å samarbeide på tvers av idrettene. Dette har 

ført til færre kollisjoner, men vi ser at det enda er et stykke å gå for å unngå misnøye hos foresatt og trenere. 

Dette jobbes med daglig! 

Kapasitetsproblemet 

 

Det nærmer seg frist for søknad av treningstider. I den forbindelsen er det utredet hva som faktisk er anbefalt 

treningsmengde fordelt på alder og spillergrupper. I redegjørelsen som vil bli sendt til Bærum Kommune 

legges det frem hva NIF og NHF gjennom utviklingstrappa anser som et minimum når det gjelder 

treningsmengde, sett opp imot våre grupper. Regnestykket for ØHIL Håndball går på ingen måte opp med et 

underskudd på 177% av det som anses som et minimum av halltid. 

Mye av denne problematikken kan bli løst ved en tildeling av all tid i den nye Eikelihallen som etter flere 

forskyvninger nå med 80% sannsynlighet (PEAB) står klar 1. oktober 2021.  



 

 

Dommere 

 

Dommerne våre har, som utøverne, blitt påvirket av pandemien. Svært få kamper har blitt dømt, men vi har 

så langt det har vært mulig prøvd å invitere/tilby dommerne våre å dømme internkamper og treningskamper. 

Det er ingen tvil om at det er et stort behov for nye dommerkurs når dette igjen blir tillatt.  

Økonomi 

 

Omsetningen for ØHIL håndball ble kroner 1 632 892 i 2020 mot kroner 1 676 568 i 2019. Inntektsfall i 2020 

sammenlignet med 2019 skyldes hovedsakelig bortfall av billett og kiosk inntekter pga Covid-19 

restriksjoner, men er delvis kompensert via kompensasjons ordningen på totalt kroner 225 750. 

Driftsresultatet i 2020 resulterte i et underskudd på kroner -101 641 mot et overskudd på kroner 391 247 i 

2019. Underskuddet var således budsjettert og forventet i for bindelse med ansettelse av sportslig leder. 

ØHIL håndballs likviditets beholdning og finansielle stilling ansees som god og endte opp med en 

egenkapitalandelen på 63,6% pr. 31.12.2020. 

 

 

Harald Joa, leder ØHIL håndball 

 

 

Langrenn 

Vår langrennsgruppe har pt ca. 300 medlemmer, en økning fra tidligere år, grunnet målrettet rekruttering og 
en fin, snørik start på sesongen 2020/2021. Nytt er at vi også har skileik for 1. klassinger. Treningene ledes 
av 28 ungdomstrenere, rekruttert fra nærområdet, mange med fartstid fra ØHIL. I tillegg er Simen Østensen 
fast hovedtrener for de eldste, dvs. barn født i 2006 og eldre. Trenerne utgjør forbilder for barna og en stor 
ressurs for langrennsgruppen. Det ligger my arbeid bak å rekruttere, trene og beholde disse flotte 
ungdommene. Ca. 15 voksne har sentrale verv, i tillegg har mange foresatte roller i de ulike aldersgruppene. 

 
Drift 

 

Det er 8 treningsgrupper i sving, i alderen 7-16 år. For de yngste kjører vi skileik en gang pr. uke, for de 

øvrige to-tre treninger pr. uke. Jenter og gutter trener sammen. Vi har en aktiv ivrig gruppe for barn i alderen 

2008 og eldre som trener gjennom sommersesongen. 

Langrenn er en foreldreintensiv idrett. Etter aktiv rekruttering er foresatte fra alle grupper aktivt med i drift av 

gruppen. Vi kjører «17. mai modellen» på renn, dvs. at visse alderstrinn har ansvaret for arrangement av tre 

renn, Naborundens 1. renn (sammen med SIF), Hoslerennet og Klubbmesterskapet. 

Vi har et bra samarbeid med Fossum og bruker treningsfasilitetene der. I tillegg trener vi på Sollihøgda, 

Vestmarka og i Sørkedalen. 

Utfordringer 

 

Sesongen 2019/2020 ble en snøfattig vinter. Heldigvis fikk vi til en ordning der vi kunne trene i Vestmarka, 

som fungerte bra.  Sesongen 2020/2021 ga bedre snøforhold.  

Årets store utfordring ble Covid 19, som trenere, utøvere og foresatte har taklet etter beste evne.  

  



 

 

Samarbeid innad i klubben 

 

ØHIL Langrenn deltar med ungdomstrenere til klubbens flotte opplegg med Allidrett og Idrettsskole. 

ØHIL Langrenn deltar i Anleggsutvalget og er en av tre idretter engasjert ifm ØHIL Idrettspark. For vår del 

innebærer det at man arbeider for etablering av et skileik område ved siden av bandy/fotball banen; «Per 

Berg Arena». 

ØHIL Langrenn deltar i ØHILs Idrettsutvalget der man diskuterer og behandlinger aksjoner og temaer på 

tvers av idrettene. Vi opplever dessverre stadige utfordringer ved at fotball ønsker å gjøre endringer på Øhils 

vedtak om sesongbaserte idretter i barneidretten (opp til 12 år). Øhil fotball ønsker å tilby helårsfotball til alle 

årganger. For oss undergraver dette ØHIL breddeidretts profil. 

 

Styret i langrennsgruppen består av: 

Styreleder Eilert H. Lund 

Sportslig ansvarlig Heidi Gärtner 

Økonomiansvarlig Niels Harald Ursin-Holm 

Rekruttering og koordinering mellom idretter Ellen Christine Karlsen 

 
Styret har i 2020 avholdt 7 styremøter.  
 

Arrangementer 2020 
 
Dessverre måtte et av årets høydepunkt, Bardøla samlingen avlyses.  
 
20 januar 2020 ble også det første av tre Naborunde-rennene arrangert, i Sørkedalen, der ØHIL Langrenn er 
hovedarrangører, med bistand fra noen av de andre Naborunde klubbene. Ca 1,000 barn deltok, hvorav 115 
fra ØHIL. 1ste februar arrangerte vi, tross snømangel, Hoslerennet, også i Sørkedalen, med 260 deltakere. 
Klubbmesterskapet måtte dessverre avlyses, som følge av snømangel og Corona.   
 

Sportslig og sosialt innhold «hånd i hånd» 
 
Våre utøvere deltar i en rekke konkurranser og gjør seg bemerket på renn.  

ØHIL deltok med fire løpere på Hovedlandsrennet, som regnes som NM for 15-16 åringer.  Sivert Stene 
Enger var på Akershus 1.lag som tok gull på stafetten.  

Våren 2020 ble det arrangert flere langrennscuper for ungdomsløpere fra Akershus skikrets. Flere ØHIL 
løpere fikk topp 10 plasseringer; Sivert Stene Enger (16 år), Aksel Prydz-Hoftvedt (15 år) og Julie Block 
Bjerkelund (14 år). 

Tour de Bærum ble en fin helg med god deltagelse fra flere årganger og med flere ØHIL løpere på pallen. 
Gutta fra 2005 og 2008 tok seier i flere av Tourens renn. 2007-årgangen stilte med en stor gjeng, de gjorde 
dette til en fin, sosial og minnerik helg. 

Oslo Skifestival i Holmenkollen er Norges største skifestival for barn og unge. Våre 12-åringer stilte med to 
jevne lag, hvorav et mixlag, og tok 3. og 10.plassen av over 160 lag. Gøy og imponerende av en aktiv 
årgang som har hatt høy deltagelse og flere pallplasser i sone- og kretsrenn. 

Også i år kjørte vi sommerskiskole i egen regi, noe som slo bra an. Vi ser mange løpere som gjør store 
fremskritt teknisk og fysisk. Samtidig som vi er opptatt av at enkeltløpere lykkes har vi et sterkt fokus på at 
langrenn skal leve ut klubbens motto «Fordi det er gøy» og «Flest mulig – lengst mulig.» Det legges stor vekt 
på sosiale arrangementer og lytte til hva barna synes er gøy. 
 



 

 

Økonomi 
 
Langrennsgruppen har sunn økonomi og bra økonomistyring. Til tross for at vi benytter lønnede 
ungdomstrenere er vår treningskontingent lavere enn hos klubbene i vårt nærområde. Vi er sterkt opptatt av 
transparens og vise tydelig hva medlemskontingenten går til.  

Eilert H. Lund, styreleder ØHIL langrenn 

 

Soft-baseball 

Styret har i 2020 bestått av  

Philip Tolloczko (leder og kommunikasjon) Sigmund Eldevik (sportslig leder) Clint Conrad(økonomi) Henrik 

Andersen (bane/anlegg). Styret har i 2020 avholdt møter og hatt korrespondanse på nett. 

Økonomi 2020 

Driftsresultat for 2020 var på ca 1200 kr. Egenkapital er på ca 130.000. 

Medlemsutvikling  

Vi har en redusert medlemsutvikling de siste årene, og hadde i 2020 17 betalende medlemmer det laveste 

på tre år. Vi har reduksjon i alle aldre, men spesielt innen barneidretten. Det skyldes delvis at mange har gått 

over til ungdomsidretten, men også redusert rekruttering til barneidretten. 

De fleste spillende medlemmene var på et kombinert ungdomslag/seniorlag. Vi har i tillegg våren og høsten 

2020 hatt aktivitet for barn som oppfølger fra idrettsskolen, disse har ikke blitt registrert som medlemmer. 

Vekst er fortsatt begrenset av lite kapasitet til å drive rekruttering og kapasitet på trenersiden, og en 

begrenset kultur og kunnskap om idretten. Få medlemmer kommer fra nærområdet og de fleste er spredt fra 

Asker/Drammen til Oslo vest, Vår gruppe har høyt innslag av andre kulturer, for eksempel har vi spillere fra 

USA, Canada, Nederland, Puerto Rico, Cuba. 

Sporten er generelt lite kjent, også blant spillernes foreldre, og derfor hviler mye sportslig ansvar på få 

personer. Gruppen har på plass flere støttefunksjoner for å avhjelpe det sportslige apparatet. 

Aktiviteter  

• Barn  

Vi har i 2020 hatt svært begrenset aktivitet for barn og det er avgrenset til idrettsskolen. Vi har gjennomført 

aktiviteter med Idrettsskolen hvor to årganger fikk gjennomført baseball i to omganger, med svært gode 

tilbakemeldinger. Vi har i tillegg arrangert treninger våren og høsten på Hosle for ca 5 barn som oppfølger fra 

Idrettskolen. 

• Ungdom og senior  

I 2020 hadde vi ett lag i forbundsserien (nivå 2) og ett lag i eliteserien, begge i regi av Norges Soft-

Baseballforbund. Vi stile også et lag i NM for baseball. Laget i forbundsserien bestod hovedsakelig av 

spillere mellom 13 og 18 år. Ca 10 av spillerne deltok på Norges Soft-baseball forbunds «baseball-

akademi», som er et gratis tilbud til de som viser dedikasjon og motivasjon for å utvikle seg i baseball. Vi har 

den klart største andelen spillere på akademiet. Det var ingen landslagsaktivitet i 2020. 

  



 

 

Sportslige resultater  

Vi vant Norgesmesterskapet i baseball. 

I eliteserien kom laget på 3. plass pga «målforskjell» med 9 seire og 4 tap, både 1- og 2.plassen hadde 9 

seire og 4 tap. I forbundsserien vant vi alle kampene.   

Treningsforhold/baneforhold  

Bærums eneste baseballbane befinner seg på Bærums idrettspark eller det vi kaller, ‘Rud softball and 

baseball park.’ Den er en av to baseballbaner i Oslo området. Banen eies av Bærum kommune og er en delt 

baseballbane og delt cricketbane. Det er behov for utbedringer for å sikre effektiv og fremtidig sambruk. 

Spillere og foreldre uttrykker et klart ønske om mer stabile treningsforhold i nærmiljøet. Vi har over tid jobbet 

for å få til en bane for barn i nærmiljøet og fikk i 2018 fått ferdigstilt en liten barnebane på ved klubbhuset på 

Hosle. Dette håper vi bedre rekrutteringen fra nærområdet og vil være til glede for skole og uorganisert 

aktivitet. 

Philip Tolloczko, leder ØHIL Soft- baseball 


