
Årsmøte

ØHIL fotball

10. mars 2021 kl. 19.30



Agenda

1. Gjennomgang av ØHIL Fotballs årsmelding 2020 – 19.35

2. Gjennomgang regnskapet for 2020 – 19.45

3. Gjennomgang ØHIL Fotballs arrangementer 2021 – 19.50

4. Treningsavgifter 2021 – 19.55

5. Gjennomgang budsjettet for 2021 – 20.00

6. Fotballstyret 2021 – 20.10 

pause 5 min

7. Kommunikasjon, media og marked 20.20

8. Drakter og farge på shorts – 20.25

9. Strategiplan – 20.30 

10. Sesongbestemmelsene – 20.40 

11. Toppklubbstandard og strategi toppfotball kvinner – 20.55 

12. Eventuelt/ spørsmål fra salen – 21.00



2 Gjennomgang av ØHIL fotballs årsmelding 2020

"Drift"  

Styret har siden årsmøtet 2020 bestått av:  

Tom Brinck-Mortensen (leder)

Per Bryng (ansvarlig barnefotball, rekruttering)

Tanja Borchgrevink Søsveen (ansvarlig arrangement)

Arnt Ellingsen (ansvarlig ungdom/seniorfotball)

Christine Liæker Lindberg (ansvar marked/sponsor)

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020

Rollene økonomiansvarlig og anlegg har vært ivaretatt av leder.



Fotballstyret satt i gang en endringsprosess i slutten av 2018. I 2019 og 2020 

har vi jobbet med å endre måten vi driver vår del av klubben på. I 2020 påvirket 

Koronaen oss alle, men samtidig klarte vi å bruke dette året til å få en mer 

samlet fotballavdeling. 

Dette oppsummerer det viktigste i 2020: 

• Korona-perioden i april/mai – vakter og ledere på feltet

• Øktplaner med video til alle barnekull

• Flere ansettelser i store stillinger. Størst jobb gjøres på barnefotballen 

gjennom akademiet og årgangsledelse med trenerveiledning. 

• Akademiet har fått et betydelig løft gjennom økt trenerkompetanse og 

klubbstyrt økt-innhold

• Vi har fått fotball inn på SFO’ene

• Mest av alt handler det om kulturen i det daglige arbeidet

Gjennomgang av ØHIL fotballs årsmelding 2020



ØHIL KEA SATSNING
EN GJENNOMGANG

Suksessoppskrift 

for Toppserien 2022

Godt samarbeid på 

tvers av KEA/KEU/j19



Hovedtrener Kjølv Eidhammer

– Hjelpetrener Jens-Petter Berg

– Keepertrener Gisle Olstad

– Støtteapparat Mikkel Mørch Sollie

Spillergruppe 22 + 2 keepere (stabil spillertropp i 2020)

– Spillere i aksjon Vi har benyttet 28 spillere i offisiell kamper. 

17 spillere har vært delaktig i produksjon av målpoeng.

Snittalder på 21,14 år, benyttet 13 med junioralder, derav 

4 helt egenutviklede. 

– Skader Skader på Klara, Andrea, Anna, Ellen, Hanna E

Disse skadene på sentrale spillere kan ha vært av 

betydning

– Lån Karen Oline Sneve (Lyn) og Anja Rasmussen (Kolbotn, 

nå permanenet)

KEA 2020



• 3 plass i serien 16 poeng bak et profesjonelt Stabæk som vant, 1 

poeng bak Medkila på kvalik

• 18 kamper: Scoret 39 mål og sluppet inn 21 mål.  

• 28 gule (14 spillere) og 1 rødt kort

• Røk ut mot Amazon i NM 

• En dedikert og treningsvillig spillergruppe

• En tropp med godt samhold

• Ingen betalte spillere

• Godt samarbeid og god dialog i trenerteamet – på tvers av KEA/KEU 

og J19

• Mange frivillige har bedratt gjennom sesongen, og spillerne har deltatt 

på diverse dugnader

Oppsummering



Målsetning 2021 – Opprykk til Toppserien

• Hvorfor utviklet vi oss i 2020

– Kontinuitet i trener og spillergruppen

– Hardt arbeid i korona-perioden

– Forholdene godt tilrettelagt

– Godt samarbeid mellom KEA og KEU

– Supertmotivert spillergruppe

– God støtte i klubben 



3 REGNSKAP



ØHIL fotballs resultatregnskap 2020

Aka+

fotball-

skoler

Krisepakker, 

NFF, TFK, 

sponsorer, 

mva, BIR, 

spillemidler

Buss/taxi, 

trenere til 

f.sk



4 ARRANGEMENT 2021



Arrangementer 2021 | Eksterne

Cuper (avlyst)

• Telenor Arena, KEA, KEU, J17, J15 elite februar

• Redd Barna Cup 24.-25.april

• Obos Miniligaen 29.mai

• 9’er cup 5.-6-juni

• Sommercupen 12.-13.juni

• Eat Move Sleep 19.-20.sept

• 9’er cup 25.-26.sept



Arrangementer 2021 | Interne

• Fotballskoler og camper

– Tine fotballskole uke 25

– Kiwi fotballskole uke 32

– Redd Barna fotballskole uke 26 og 31 (også for 13-15 år) 

– Feriecamper i vinterferie uke 8 og høstferie uke 40

• Klubbnært Grasrottrenerkurs vår og høst

• Ivrigsamling vurderes

• Klubbdommerkurs: 5.mars

• Rekrutteringsdommerkurs: 27.-28.mars (rekordpåmeldte 

med ca 20 fra ØHIL!!!)



ANLEGG
STATUS OG FREMDRIFT



Anlegg

HOSLE 

Hoslebanen kunstgress/kunstis: 

• Plan om byggestart sommer 2021 og klar for fotball mars 2022.

• Vurderer kunstgress på Per Berg Arena Hosle

• Mulige opsjon stadionbygg med tribune, garderober og lokaler 

EIKELI

Eikeli kunstgress 2 planlagt klar til fotballsesongen 2022

(7er/9er-bane og nærmiljø-område med 4 stk. 3v3) 

HOSLETOPPEN

Sendes inn på rulleringsplanen høsten 2021 for kunstgresslegging. Kan 

tidligst forventes klar for sesongen 2023.  



5 Treningsavgifter 2021

• Overordnet prinsipp; Treningsavgiftene holdes på 

tilsvarende nivå som i fjor (dog justert for tilbud/alder)

• Betalte trenere



6 BUDSJETT 2021



Budsjett 2021 – sportslige prioriteringer

• Vi har følgende satsningsområder i 2021

– Klubbutvikling, trenerutvikling og foreldreoppfølging

– Rekruttering

– Kvinner elite

– Menn A-lag

– Keepertrening 

• Vi jobber kontinuerlig med å øke vårt tilbud og standard, 

samtidig som vi har streng kostnadskontroll. 



Budsjett Budsjett

Tekst 2020 2021
Trenings-/medlemsavgift 4 700 000 4 500 000

Sponsorinntekter 100 000 300 000

Arrangementsinntekter 3 607 500 4 050 000

Videresalg av utstyr 0 0

Tilskuddsordninger 1 505 000 2 349 000

Annen driftsinntekt 45 000 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 9 957 500 11 199 000

Idrettsrelaterte kostnader 1 860 300 2 140 000

Arrangementskostnader 595 500 510 000

Innkjøp for videresalg av utstyr 25 000 0

Lønnsrelaterte kostnader 5 817 968 6 565 000

Annen driftskostnad 1 083 000 1 515 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 9 381 268 10 730 000

Avskrivning 550 000 450 000

DRIFTSRESULTAT 26 232 19 000

Annen renteinntekt

Annen finanskostnad 25 000 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 232 19 000



7 Fotballstyret 2021

ØHIL fotball innstiller følgende kandidater til fotballstyret 2021 og disse 

blir formelt valgt på Øvrevoll Hosle ILs årsmøte:

– Tom Brinck-Mortensen (leder, økonomi og anlegg)

(arrangement)

– Per Bryng (barn og rekruttering)

– Arnt Ellingsen (ungdom og senior)

– Christine Liæker Lindberg (marked og kommunikasjon)



KOMMUNIKASJON OG 

MARKEDSARBEID



Hva skjer i ØHIL fotball?
Kommunikasjon

• Ny markedssjef på plass: Håvard Hauge Haakonsen 

• Årshjul på kommunikasjon

• "Innsidepasningen" er lansert - nyhetsbrev til medlemmene

• Høy aktivitet på hjemmesiden 

• Instagram profiler som engasjerer og deler aktiviteter

Fremover: 

• Spisse kommunikasjonen vår ytterligere og tydeliggjøre vårt 

bærekrafts arbeid for lokalsamfunnet 



Hva skjer i ØHIL fotball?
Markedsarbeid

• Sponsorjakten er alltid gående

− Gjennomarbeidet presentasjonsmateriell

− Målrettede innsalg

− Økt bærekrafts fokus: barn, forelde, idrettslag og 

næringslivet – for å støtte "Barnas læringsplattform"

• Nye KEA og MSA drakter

− Nye breddedrakter til 2022 sesongen 

• Oppgradering av hjemmesiden

• Effekter til "Studiosendinger"

• Ny drone

• Tv-sendte 1. div. kamper med nye muligheter

− Mixed zone vegg

• 2 x ØHIL minibusser vurderes



8 Shortsfarge og nye drakter

• Ny shortsfarge fra 2022

• Ny draktdesign for å matche 

med blå shorts



9 Strategiplan

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/03/Strategi-

OHIL-Fotball-5.mars-2021-arsmote.pdf

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/03/Strategi-OHIL-Fotball-5.mars-2021-arsmote.pdf


10 Sesongbestemmelsene

• Barneidrettene i ØHIL er delt i sesonger

– Sommeridretter fra etter påske til høstferien

– Vinteridretter fra etter høstferien til påske

– Gjelder altså t.o.m. fylte 12 år

• Bakgrunn – hvorfor er det slik i ØHIL

– Fra langt tilbake mange konflikter mellom idretter som 

hadde aktivitet samtidig (i en tid hvor klubben var langt mer 

foreldredrevet enn den er i dag)

– Drevet frem av at kretsene i fotball og håndball utvidet 

sesong for seriespill

ØHIL er et 

fleridrettslag



10 Sesongbestemmelsene

• Formelle føringer fra klubben

– HS vedtak i 2015: Idrettene skal ha sportsplaner – skal 

godkjennes av Idrettsutvalget hver høst

– Fra Idrettsutvalgets mandat: 

Idrettsutvalget skal forvalte Aktivitetshjulet og fremlegge 

bestemmelser for når og hvordan sommeridrettene kan 

starte vinteraktiviteter og motsatt. Idrettsutvalget skal legge 

føringer for når cuper og arrangementer utenfor egen 

sesong kan gjøres, og hvordan dette skal planlegges i 

samarbeid med øvrige idretter som påvirkes.



10 Sesongbestemmelsene

Fra sportsplanen til ØHIL Fotball:



10 Sesongbestemmelsene

• ØHIL Fotball ønsker å oppheve sesongbestemmelsene

• Både en praktisk og en prinsipiell begrunnelse

• Praktisk: Ethvert initiativ til aktivitet fra årgang eller lag 

utover sportsplanen må diskuteres og godkjennes i 

Idrettsutvalget

– Dette har vist seg vanskelig å oppnå

– J12 kan ikke spille vinterserie

– Ingen kan melde på futsal-serie

– G11 kan ikke leie Gjønneshallen for trening



10 Sesongbestemmelsene

– Yngre årganger kan ikke leie gymsal for treninger

– etc……….

– Dette skaper mye frustrasjon i årgangene

• Prinsipielt: ØHIL Fotball mener at det er barna (sammen 

med foreldrene som skal velge aktivitet – ikke klubben. 

Klubbens jobb er kun å legge til rette for aktivitet 

• ØHIL drives altså pr i dag slik at det er forbudt å tilby 

idretter «utenfor sesong» til barna



10 Sesongbestemmelsene

• Viktige argumenter for ØHIL Fotball:

– SFO-fotball og akademi erstatter ikke behov for samhold og 

aktivitet i årgangslagene våre

– ØHIL Fotball er for allsidighet

• Oppheving av sesongbestemmelsene vil legge til rette for økt 

aktivitet for alle idretter i ØHIL

• Sommercuper for håndball

• Barmark-samlinger for vinteridretter

– Valgfrihet for barna er bedre i overensstemmelse med Idrettens 

barnerettigheter



10 Sesongbestemmelsene

• Viktige argumenter for ØHIL Fotball forts.:

– Samarbeid og dialog med- og respekt for idretter «i sesong» vil 

fortsatt være viktig styringsprinsipper for ØHIL Fotball

• ØHIL Fotball er i dag «klubbdrevet»

• Dette sikrer på en langt bedre måte at et konstruktivt og konsistent 

samarbeid med de andre idrettene kan ivaretas

– Ikke lenger mulig å beslutte aktiviteter for eget lag/årgang

• Dette handler ikke om «konkurranse» om barna mellom idrettene, 

men om å legge til rette for barnas ønsker



10 Sesongbestemmelsene

• ØHIL Fotball vurderer hvordan vi skal jobbe videre med 

dette

• Hva mener dere?

• Send gjerne synspunkter til Bjørn Frode på 

bjorn.frode@ohil.no

mailto:bjorn.frode@ohil.no


11 Toppklubbstandard (1 av 2)

• Et utviklingsprogram for toppklubber (Toppserie og 1.div kvinner) som 

ønsker å melde seg på. 

• Mål om å løfte kompetansen i klubben og gjøre klubben sterkere og mer 

robust – kan sammenlignes med kvalitetsklubb

• En tilpasset versjon av akademiklassifiseringen som har blitt innført på 

guttesiden

• Det foreligger et kriteriesett i syv ulike områder

1. Mål og sportslig styring

2. Planverk

3. Treningsprosessen

4. Trener- og støttefunksjoner

5. Spillerlogistikk

6. Kamparena og treningsfasiliteter

7. Samarbeid



11 Toppklubbstandard (2 av2)

• Klubben setter seg selv et nivå de skal forsøke å oppnå. Dette gjør klubben sammen 

med en klubbveileder fra NFF. 

• Dette er også et incentivsystem der man får tildelt en viss sum basert på hvilket nivå 

man ender på. I november 2021 gjøres evalueringen som styrer utbetalingen. 

• I 2020 ville et utbetaling på nivå 2 gitt 114.000 kr. 

• Om vi deltar i TKS eller ikke pålegger oss ikke noen handlinger

• ØHIL Fotball vil forsøke å nå nivå 2 på kriteriesettet etter sparring med NFF ved 

Aksel Bergo.  

• https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2017/toppklubbstandard/

• https://lyndamer.no/nyheter/lyn-pa-topp/ (kun Toppserien var involvert i 2020)

• Se kriteriesettet i excel for å forstå mer om hva dette handler om. 

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2017/toppklubbstandard/
https://lyndamer.no/nyheter/lyn-pa-topp/


13 Eventuelt / spørsmål fra salen

Vi minner om Årsmøte 25.mars kl 18

https://ohil.no/arsmote-i-ohil-torsdag-25-03-2021/

