Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget

Dato, tidspunkt, sted
04.03.2021 kl 1900 Styrerom, Klubbhuset

Saksnummer
94
95
96
97
98
99
100
101

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Arbeidet i Idrettsutvalget
Informasjon fra Idrettskoordinator
Felles benevnelser på årskullene i idrettenes
sportslige planer
Multisport uke
Allidrett og medlemskap
Sesongbestemmelsene
Eventuelt

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg
Invitert: Daglig leder, hovedstyret
Tilstede:
Fotball: Bjørn Frode og Christine Lindberg
Håndball: Tobias
Bandy: Martin Rostrup
Hopp: Helge
Langrenn: Ellen
Alpin: Morten
Hovedstyret: Ingunn
Adm: Sverre
Forfall: Baseball

Kalender:
Torsdag 27. mai 2021
Torsdag 26. august 2021
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Ansvarlig
Idrettskoordinator
Sverre
IK
Idrettene
IK + Idrettene
IK
Fotball
IK

Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

04.03.2021
94
Idrettskoordinator
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Innkalling til møtet 04.03.2021 er sendt ut i forkant.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte 12.11.2020 er godkjent via email i etterkant av møtet.
Innkallingen til møtet 04.03.2021 er godkjent.
Saksliste med unntak av sak 100 er godkjent.
Eventuelle bemerkninger:
Sak 100 om Opphevelse av sesongbestemmelsene ble besluttet utsatt til neste møte i Idrettsutvalget i mai.
Se kommentarer under sak 100.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

04.03.2021
95
Daglig leder (Sverre)
Orientering / Beslutning
Arbeidet i idrettsutvalget

Arbeidet i IU er regulert i mandatet sist vedtatt av hovedstyret i april 2019.
«Idrettsutvalget har som målsetning å tilrettelegge for barn og ungdom i klubben slik at alle skal ha et godt
sportslig tilbud som muliggjør allsidighet».
Diskusjoner om hvordan dette skal gjøres kan det være ulike meninger om, og for en viss forutsigbarhet,
skal IU hvert år på sitt første møte på høsten revidere de sportslige planene for alle idrettene. Det er viktig
at våre medlemmer og deres foreldre er klar over det sportslige tilbudet som gis til de ulike aldersgruppene.
Hva som er av innhold i de sportslige planene er for de fleste underordnet (men viktig for de som jobber
med sporten). Gjeldene matrise for tilbudet som gis (fram til evt revisjon i august/september ‘21) er denne:

Alle idrettene kan melde inn saker til behandling i IU, med en frist én uke før møtet. For ØHIL er det et
viktig prinsipp at innmeldte saker behandles. For å utvikle klubben i tråd med tiden og det gjeldende
behovet er det viktig å diskutere aktuelle saker som ofte involverer flere idretter. Vi må ikke være redde for
å ta diskusjoner. Ofte kan det ende med justeringer og ofte kan det ende med at gjeldende måte å gjøre
ting på er det riktige. Begge utfall styrker klubbens utvikling.
Det er ønskelig for klubben at IU enes om hvordan idrettstilbudet i ØHIL skal være, samtidig er det naturlig
at det er ulike oppfatninger. Respekt for hverandres synspunkter i en diskusjon bidrar til at vi drar i samme
retning. Ofte enes man om vedtak etter diskusjoner, andre ganger må det stemmes over sakene, der hver
av idrettenes representanter har én stemme. Gjeldende vedtak er gjeldende inntil en evt ny
behandling/revisjon. Det er viktig at de som representerer idretten kjenner godt til det sportslige tilbudet, og
kan stå inne for idrettens stemme. Ansatte i ØHIL har ikke stemmerett. Større saker er det naturlig at blir
behandlet over flere møter, der idrettene kan ha egne diskusjoner i sine styrer i mellomtiden.
Ved enkelte anledninger har saker blitt sendt videre fra IU til beslutning i hovedstyret, men HS’ generelle
innstilling til problemstillinger av sportslig art er at de besluttes i IU.
Daglig leder er opptatt av strukturen vi har bygget opp i ØHIL over tid, og at «vi gjør det vi sier vi skal
gjøre». For en klubb av vår størrelse er det avgjørende at vi kan vise til vedtak og strukturer til enhver tid.
Avvik og uklarheter må adresseres og korrigeres i egnet forum (til DL, evt for behandling i IU, idrettenes
styrer eller HS).
Eventuelle bemerkninger:
Se sak 97.
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Møtedato
04.03.2021
Saksnummer
96
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering
Saksnavn
Orientering fra Idrettskoordinator
Bakgrunn:
1. Ball-lek: Det er 21 barn som er med på aktiviteten og det har fungert bra til nå med Anders (fotball)
som koordineringsansvarlig. Det har ikke vært ytterlige spørsmål etter flere plasser.
Intensjonen var at det skulle utarbeides felles øktplaner som skulle lagres i en «bank» noe som
ikke er blitt fulgt opp. Dette gjelder spesielt idrettene som sa ja til å delta, men som ikke stiller med
trenere.
2. Sak 89 - Koordineringskalender for Barnefotball og Barnefotballens vinteraktiviteter: Saken
ble løftet til HS og ble diskutert der i møtet 10.12.2020 og det var spesielt to spørsmål IU ønsket
svar på.
1. 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.
2. Hvilken retning skal vi gå? ØHIL må bestemme seg for om man ønsker sesongbasert idrett eller fri
konkurranse idrettene imellom året rundt.
Idrettsutvalget fikk ikke direkte svar på spørsmålene som var reist til HS, men de fattet et vedtak i sak
51 hvor de besluttet at Idrettsutvalgets vedtak av sportslige planer er gjeldende. Dette betyr at
ØHIL fortsatt ønsker sesongbasert idrett som vi har nå med sommer- og vinteridretter.

3. Treningstider: Alle treningstider skal legges inn i vår felles kalender. Hvis dere ikke har noen som
kan legge det inn i våre felles kalendere kan dere sende det til Idrettskoordinator som legger det
inn.
4. Konsekvenser av IUs bestemmelser: Vi har tidligere vært opptatt av å innføre konsekvenser hvis
idrettene ikke følger opp føringene i de sportslige planene. Hva med beslutninger vi selv gjør her i
IU? Eksempel: I forbindelse med pilotprosjektet Ball-lek skulle øktplaner fra de impliserte idrettene
være på plass før oppstart noe som ikke ble gjennomført. Dette er blitt løst til nå ved at hver idrett
har bidratt som trener eller med trenere, men hvilke konsekvenser bør dette få? Og bør dette få
konsekvenser?

Eventuelle bemerkninger:
Vanskelig å innføre noen konkrete konsekvenser for beslutninger tatt av IU for dette skal ikke skje. IUs
medlemmer må bli flinkere til å følge opp egne beslutninger og Idrettskoordinator må følge opp sakene
bedre.
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Møtedato
04.03.2021
Saksnummer
97
Saksbehandler
Idrettene
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Felles benevnelser på årskullene i idrettenes sportslige planer
Bakgrunn:
Det er avdekket forvirring i idrettenes sportslige planer knyttet til barneidretten og hvilket tilbud de ulike
idrettene gir. Det er ikke samsvar mellom definisjon på alder/skoleklasse og usikkerhet rundt sesonglengde
(start/slutt). Noen omtaler skoleklasser og noen omtaler alder, noen bruker skoleår, og noen bruker
kalenderår.
Dette må vi rydde opp i slik at vi i tiden foran oss vet at vi diskuterer de samme barna og ikke årganger
over/under.
Husk å melde alle aktiviteter dere oppretter i Superinvite til Idrettskoordinator som holder påmeldingslinken
ajour til en hver tid.
Påmeldinger til samtlige aktiviteter innen barneidretten legges ut samtidig på høsten eller våren til
sesongidrettene.
Vedtak:
Idrettene vil bruke benevnelsen årgangen (det årstallet de fyller…) på alle påmeldinger til aktiviteter.

Eventuelle bemerkninger:
Vi vil legge ut en oversikt som vil gjøre det lettere for en foresatt å finne ut hvilke tilbud ØHIL kan gi til f eks
deres 5 åring. Samtidig vil årstallet når barnet fyller år bli lagt til da det er årstallet/årgangen idretten jobber
med.

EKS:
Påmelding til aktiviteter i ØHIL 2021 / 2022 - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no)
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Møtedato
04.03.2021
Saksnummer
98
Saksbehandler
Idrettene
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Multisport uke
Bakgrunn:
På forrige møte i IU var det interesse fra baseball, bandy, fotball og håndball om å bli med i et felles
opplegg med multisportuke for ungdom i alderen 13-19 år som blir forsøkt gjennomført som en
prøveordning i 2021. Langrenn som har Sommerskiskole ble kontaktet for et mulig samarbeid, men inntil
videre ønsker Langrenn å fortsette med sin Sommerskiskole og ikke delta i en eventuell Multisport uke.
Håndball har meldt tilbake at ungdommene der ikke er aktuelle,
Nå har Gjensidigestiftelsen meldt at det er mulig å søke stiftelsen om støtte til en slik uke hvis den er åpen
for alle og daglig leder oppfordrer oss til å søke om midler til å gjennomføre Multisport uke for barn fra 1. til
og med 4. klasse. Vi søker da om midler til å lønne ØHILs egne ungdomstrenere, lønn til en
«prosjekt»koordinator for den uken og en eventuell leie av ishall.
Hvilke idretter ønsker å delta og kan stille med trenere? Får vi støtte fra Gjensidigestiftelsen blir dette et
forpliktende svar.
Eikelibanen er reservert til Multisport i uke 25.
Hoslehallen kan brukes til Multisport i uke 25.
BIP ishall er forsøkt reservert i uke 25.
Søknadsfrist til stiftelsen er 9. mars.

Vedtak:
Idrettskoordinator søker Gjensidigestiftelsen om støtte til å gjennomføre en Aktivitetsuke i uke 25
for barn fra 1. tom 4. klasse.

Eventuelle bemerkninger:
Da det ikke er stor interesse fra ungdommene våre til å delta på en Multisportuke velger vi å bytte
målgruppe til 1. - 4. klasse og uken bytter navn til Aktivitetsuke.
Idrettene kommer tilbake til spørsmålet om å delta hvis vi får innvilget søknaden.
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Møtedato
04.03.2021
Saksnummer
99
Saksbehandler
Idrettskoordinator
Type sak
Orientering / Beslutning
Saksnavn
Allidrett og medlemskap
Bakgrunn:
Idrettsutvalget har tidligere diskutert fordelene med å få alle barna på Allidrett registrert som medlemmer i
ØHIL og vi ønsker å fremme dette som sak til ØHILs årsmøte 25.3.2021.
Vi ønsker flest mulige medlemmer i ØHIL og ser fordelen med å få de inn i klubben så tidlig som 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 ca. 2 800 medlemmer og inkludert her ligger ca. 200 barn fra
Allidretten som ikke er medlemmer.

Vedtak:
Medlemskap i ØHIL for alle barn som deltar på Allidretten kalles Medlemskap «mini» og prisen
settes til kr 250,- per år.
Eventuelle bemerkninger:
Saken er sendt daglig leder som sak til ØHILs årsmøte.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

4.3.21
100
Tom (styreleder fotball)
Beslutning
Sesongbestemmelsene

Hovedstyret i ØHIL har tidligere vedtatt at aktivitetstilbudet til barna i klubben deles i sommer- og
vintersesong. Aktiviteten til de ulike gruppene nedfelles i sportsplaner som diskuteres og godkjennes i
Idrettsutvalget, hvor alle gruppene i klubben er representert. Hensikten med vedtaket har vært å legge til
rette for at barna kan prøve ulike idretter gjennom året, for på den måten å legge til rette for allsidighet.
I flere idretter har utviklingen de senere år gått i retning av å bli helårsidretter, noe som ikke bare gjelder
fotball. Fotballgruppen mener at sesonginndelingen hindrer barnas/foreldrenes valgfrihet, og at ønsket om
allsidighet kan ivaretas gjennom god koordinering mellom idrettene. Bekymringen knyttet til ensidig
belastning og skader ivaretas gjennom varierte treningsformer og skadeforebyggende trening, og det
foreslås at dette skal implementeres i sportslige planer for den enkelte idrett. Barn skal ifølge idrettens
barnerettigheter ha rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De skal selv bestemme
hvor mye de vil trene.
Videre mener fotballgruppen at aktiviteten vil øke for alle idrettene i ØHIL ved å fjerne sesonginndelingen.
For eksempel vil de tradisjonelle vinteridrettene kunne utløse mer aktivitet om de får tilby samlinger og
treninger også når naturlig snø og is ikke er tilgjengelig.
Fotballgruppen synes det er viktig at en stor klubb som ØHIL følger med i utviklingen og det er et viktig
prinsipp at den enkelte selv kan velge hvilken idrett de ønsker å utøve. Samlet mener vi at barna vil få et
bedre og bredere aktivitetstilbud i ØHIL ved å fjerne ordningen med sesonginndeling.
Vedtak:
Idrettsutvalget velger å utsette saken til neste møte i mai 2021.
Eventuelle bemerkninger:
Saken har, i en eller annen form, vært oppe til diskusjon i IU flere ganger bare det siste året. Saken ble vedtatt
utsatt da flertallet av idrettene (Bandy, Baseball, Hopp og Langrenn) ønsket saken utsatt da de mener sakens
kompleksitet og konsekvenser er for stor til å tas på dette møtet i IU. Foruten at saken trenger en grundig
behandling i egne styrer trenger de tid for å utrede konsekvensene for egne sportslige planer.
Idrettene har forståelse for fotballens innspill om fotball året rundt, samtidig som det reiser seg flere utfordringer
for de små idrettene.
IU har ved flere anledninger mottatt skriv fra fotballen hvor de påpeker at de er redd for å miste spillere, ikke
klarer å tilby nok fotball selv med innføring av vinterfotball fra 2014 årgangen og eldre denne vinteren, og hvor
de også ønsker mer fotball for barn som bare spiller fotball.
Fotballen utfordres nå av IU til å komme med egne forslag til hvordan de kan løse flere av deres egne
utfordringer uten at det vil gå på bekostning av de andre idrettene. I god tid før neste møte skal fotball:
1. Finne egen nå-situasjon (f eks hvor mange barn er det som ikke har et tilbud om fotball, men som
ønsker det osv)
2. Finne egen ønsket-situasjon (f eks hva er det vi faktisk ønsker å tilby barna i ØHIL som vi ikke gjør
nå)
Tiltak for å dekke gapet mellom punkt 1. og 2. skal fotballen selv komme med forslag til løsninger på, og
dette må sendes de andre idrettene i god tid før neste møte i IU som er 27. mai.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

04.03.2021
101
Idrettskoordinator
Orientering
Eventuelt

Ingen eventuelt saker.
Forslag til vedtak:
Eventuelle bemerkninger:
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