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Mandag 22.03.2021 kl. 1200 på Teams 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Presentasjon av de frammøtte Anders 

2 Status på pågående prosjekter Sverre 

3 Anleggsplanen 2023-2026 Sverre 

4 Møtekalender/framdriftsplan Sverre 

5 Eventuelt Anders 

   

 
 

 
Innkalt: Erik (bandy), Tom (fotball), Knut Jostein (langrenn), Henrik (baseball), Sverre (admin), Anders 
(HS, leder AU) 
 
Invitert: Øvrige idretter uten utpekt kontakt-person, Kay (drift) 
 
Tilstede:  
Eivind Thorne (Bandy) 
Tobias Borthen (Håndball) 
Tom Brinck Mortensen (Fotball) 
Bjørn Frode Strand (Fotball) 
Kay Prytz (adm, drift),  
Sverre Nordby (adm) 
Anders Bergland (HS) 
 
Kalender: 
 
1. juni kl. 2000 (1. behandling av aktuelle prosjekter) 
24. august kl. 2000 (Diverse avklaringer, økonomi) 
4. oktober kl. 2000 (Gjennomgang av ferdige søknader) 
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av de frammøtte 

Orientering:  
 
 
 

Utvalgets bemerkninger: 
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status på pågående prosjekter 

Orientering:  
 
ØHIL er involvert i disse pågående prosjektene: 
 

- ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, forventet ferdigstilt november/desember 2021 
o Venter på pris fra entreprenører – kommer førstkommende fredag 
o Kay Prytz har laget et matriseoppsett så man kan sammenligne 
o Viktig med tilbudsprotokoll – Tilbudsprotokoll må føres  
o Byggesøknad under behandling 
o Spillemiddelsøknad sendt 

- Eikeli kunstgress 2 (spillflate 40 x 60 meter), forventet ferdigstilt i november 2021 
o Får kompensasjon for forsinket sesong på ca. kr 275k fra PEAB 
o PEAB har lovet å være ferdig før 1. oktober så ØHIL kan overta ferdigstillelse av nærmiljø 

fotball og basket 
o Bærum kommune fasiliterer for vannuttak for islegging 
o Ballfangernett på kortsiden av banen. Ikke gjerde på vestsiden pga snømåking. 
o Prosjektet vil inkludere nytt lysanlegg (200 lux) 
o Ballfangernett på kortsiden av banen. Ikke gjerde på vestsiden pga snømåking. 
o Anbudsgrunnlaget utarbeides i april, hensyntatt behovet for kunstgress med islegging 

- Eikeli nærmiljø-område (basket og fotballbinger), forventet ferdigstilt i november 2021 
- Eikeli-hallen, forventet ferdigstilt i november/desember 2021 

o Hallen er forsinket. Kommunen forventer spillestart Januar 2022. Vi håper på start fra 
November 2021 

- Langskudd på Jar: garderobefasiliteter og kunstgressbane med undervarme 
o Utviklingen av banen nærmest T-banen 
o Samarbeid med arkitekter om regulering av tomten 
o Kombiløsning med boliger og idrettsflater 
o Kommunene vil utvikle bolig/næring ved trafikk knutepunkter 

- Sverre har ingen ny info rundt baseballbane på Rud.  
o Har vært diskutert bane på Fossum.  
o Utfordringen er at kricket/baseball er plassintensive og har få spillere 
o Forventer fortsatt sambruk med baseball og kricket 

 
 

Utvalgets bemerkninger: 
 
Sverre orienterte om pågående prosjekter og veien videre. Se kommentarer over 
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsplanen 2023-2026 

Orientering:  
 
ØHIL har utviklet mange idrettsanlegg det siste tiåret, basert på behov og langsiktig planlegging. 
 
3 vedlegg var vedlagt sakspapirene, med kort forklaring/diskusjon i møtet:  
 
Vedlegg 1: Eksempel på sluttregnskap for rehabilitering av Hosle kunstgress 
Vedlegg 2: Prosess for å søke om kommunale midler 
Vedlegg 3: Bestemmelser for tildeling av spillemidler (med satser) 
 
Sverre orienterte om prosessen for å søke om kommunal støtte, spillemidler og mva-kompensasjon i 
møtet.  
 

1. ØHIL har fått en stor del av pottens penger 
2. Politiske bevilgninger for de store prosjektene 
3. Høy konkurranse på å få tildelt disse midlene 
4. Vi må begynne tidlig for å bli enige om hva ØHIL vil prioritere 
5. Derav 3-4 møter iløpet av året 
6. Mulige prosjekter som kan realiseres 

a. Hosletoppen 
b. Klubbhuset 

7. To arbeidstrømmer fremover 
a. Innad i idrettene 
b. Sammen med Sverre i forhold til klubbhuset 

 

Utvalgets bemerkninger: 
Viktig at idrettene begynner jobben tidlig med å identifisere prosjekter som kan spilles inn i anleggsplanen.  
Videre så oppfordres idrettene til å gå i dialog med Sverre om hvordan vi kan utvikle klubbhuset videre 
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Møtekalender/framdriftsplan 

Orientering:  
 
Gode prosjekter krever en del arbeid, først inn mot BIRs behandling av nye prosjekter. Det vil mellom møtene 
kreve arbeid i idrettene som ønsker å fremme prosjekter.  
 
Følgende møteplan/framdriftsplan forslås:  
 
1.JUNI kl. 2000 

- Idrettene melder inn aktuelle prosjekter 
- Eventuelle konflikter/samarbeid mellom idretter avklares 
- Eventuelle regulerings/eiendoms-utfordringer gjennomgås. Forhåndskonferanse nødvendig? 

 
24.AUGUST kl. 2000 

- Avklarte eiendomsforhold 
- Behovsanalyse 
- Kostnadsoverslag 
- Finansieringsplan 

 
4.OKTOBER kl 2000 

- Gjennomgang av ferdige søknader til anleggsplanen 
 
 

Utvalgets bemerkninger: 
Møteplanen er vedtatt. Vi satser på fysiske møter. Kan endres til Teamsmøte hvis det anbefales fra 
myndighetenes side. 
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 5 

Saksbehandler Anders 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 

Utvalgets bemerkninger: 
 
 

 


