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ØHIL Fotballs strategi 2021-2025

Strategi kan kort oversettes med veivalg, altså i hvilken retning man vil gå. 

ØHIL Fotball er en avdeling i fleridrettslaget Øvrevoll Hosle IL (ØHIL). På den 
neste sliden vises den overordnede strategien fra fleridrettslaget som ØHIL 
Fotball skal forholde seg til. 



ØHIL strategi / hele klubben
Slogan til ØHIL: Fordi det er gøy! 
Visjon: Flest mulig - Lengst mulig 
Misjon: Legge til rette for at barn og unge skal drive med idrett, uavhengig av nivå
Mål: Best på utvikling av ferdigheter OG samhold
Verdier: AMFI: Allsidighet, Mestring, Frivillighet og Foreldredrevet, Inkluderende 



ØHIL Fotball | Organisasjon
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Vårt oppdrag: 
Tilby alle i ØHILs lokalmiljø en god fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel 

med mulighet til sportslig og menneskelig utvikling

Virkemidler i vårt daglige arbeid
- Hvordan vi er med spillere, foreldre, kollegaer og andre ledere i klubben

UTVIKLING INSPIRASJONRESPEKT

Vi skal utvikle oss. 
Vi bidrar til at barna får mest 

mulig utvikling gitt deres 
forutsetninger.

Vi har respekt for alt 
og alle rundt oss. 

Vi inspirerer spillere, foreldre, 
trenere og ledere til å bli en 

best mulig versjon av seg selv.



ØHIL Fotballs sportslig organisering

Ungdom 13-19 årIvrige/satsende gutter Ivrige/satsende jenter

SeniorHerrelaget Damelaget

Barn 5-12 årSFO og Akademi SFO og Akademi

De grønne feltene viser løpet for alle. De mindre boksene viser at det er tilbud for de som vil noe 
ekstra, og for de eldste (eldre ungdom og senior) er det også uttak. 



Forklaring sportslig organisering

• Alle får et grunntilbud som de grønne boksene viser. Vi ønsker flest mulig inn i ØHIL, og vi streber etter at 
alle er med lengst mulig. Vi vil utvikle hver spiller best mulig gitt den enkeltes behov. 

• De mindre boksene på hver side (hvert kjønn) viser at det er muligheter for å trene mer og med ekstra god 
oppfølging hvis man vil. Det er mulig å delta på så mange treninger man vil, uavhengig av nivå. 

• Endestasjonen i ØHIL Fotball er A-lagene. A-lag herrer spiller i 2021 i 5.divisjon og holder på å skape en 
sunn utviklingskultur samt at vi vil fighte om opprykk til 3.divisjon. A-lag damer spiller i 1.divisjon og har de 
siste årene sloss om opprykk til Toppserien. Målet i 2021 er fortsatt å rykke opp i Toppserien. 

• Klubben ønsker å utvikle egne spillere til klubbens a-lag for begge kjønn.

• Klubben ønsker å tilby et så godt opplegg at spillerne kan utvikles til bedre miljøer enn øverste nivå i ØHIL. 
Det skal være mulig å bli toppspiller, uansett kjønn, ved å spille hele ungdomstiden i ØHIL. 

• ØHIL Fotball har fått mulighet til å være med i «toppklubbstandard» fordi vi har et damelag i 1.divisjon, som 
er definert som toppfotball. Dette er et konsept som NFF driver for å utvikle klubbene i toppfotballen. ØHIL 
er nå en del av dette for første gang i 2021. Konseptet tar for seg hvordan klubber driver toppspillerutvikling 
fra 13 år og oppover på jentesiden. Dette medfører økt bevissthet og kompetanse på fotballavdelingen 
generelt og dermed forbedret drift på guttesiden.



Mål for sport og organisasjon innen 2025
• Vi skal være høyest nivå på Kvalitetsklubb (nivå 2 per 2022). Kvalitetsklubb tar for seg aktivitet, organisasjon, 

kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.

• Alle årskull skal få den mengden og kvalitet på aktiviteten de vil ha

• Vi skal være 2000 aktive fotballspillere i november 2025 (vi er ca 1500 per 2021)

• Senior
− Seriespill i Toppserien, 2., 3. og 4.divisjon på senior kvinner
− A-lag herrer stabilt i 4.divisjon (70 % av stallen fra egen klubb)
− Seniorspillere speiler verdiene til klubben og kan bidra som trenere i klubben

• Ungdom
− Lag på alle nivåer i ungdomsfotball. Det medfører at vårt beste lag på hvert kull bør være topp 10 i 

hele Oslo Fotballkrets (av 141 klubber). 
− 80 % av alle som går ut av barnefotballen (G/J12) er med ut G/J15
− Vi skal ha minst fem elleverlag på hvert kjønn på G/J16/17/19

• Barn
− Rekruttere flest mulig fra 5 år
− Rekruttere minst 100 gutter og 80 jenter innen oppstart 2.klasse
− Vi har godt utviklet Akademi (50% oppslutning) og SFO-Fotball sammen med alle skolene



Mål for sportslig innhold og kompetanse innen 2025

• Vi har en godt forankret sportsplan

• Vi har en fagplan som sier noe om all aktivitet. Her ligger:

− Spillmodell med rollebeskrivelser

− Treningsmetodikk

− Skoleringsplan 

− Beskrivelse av ØHIL-spilleren

− Beskrivelse av ØHIL-treneren

• Alle foreldretrenere skal gjennom et intro-kurs ved oppstart i ØHIL Fotball

• Alle foreldretrenere skal få oppfølging på trenerutvikling og ta trenerkurs etter eget ønske

• Vi ansetter trenere som scorer høyt på utvikling, respekt og inspirasjon

• Trenerkompetansen skal være så god at treneren ikke er en begrensning for spillerens utvikling

• Vi skal til en hver tid ha nok godkjente rekrutteringsdommere og kretsdommere som kretsen krever



Målbilde for kamparenaer ØHIL Fotball 2025
Damer A: Være et stabilt lag i Toppserien med 50 % av spilletiden fra egen klubb
Herrer A: Stabilt i 4.divisjon (70 % av stallen fra egen klubb)
Barn og ungdom: 100 gutter og 80 jenter hvert kull fra 7 år til og med 14 år

Lag på alle nivåer i seriesystemet i Oslo i ungdomsfotball

Gruppe Antall Divisjon Divisjon Divisjon Divisjon Sone Krets Landslag

SENIOR DAMER 70 Toppserien 2. divisjon 3. divisjon 4. divisjon 2

J19 ( 06, 07) 50 1. divisjon 2. divisjon 3. divisjon 2

J17 ( 08, 09) 50 Regional liga 1. divisjon 2. divisjon 2

J15 ( 2010) 50 Regional liga 1. divisjon 2. divisjon 4 2

J14 ( 2011) 50 1. divisjon 2. divisjon 3. divisjon 4 2

J13 ( 2012) 50 1. divisjon 2. divisjon 3. divisjon 4 2

Gruppe Antall Divisjon Divisjon Divisjon Divisjon Sone Krets Landslag

SENIOR HERRER 40 4. divisjon 8. divisjon 

G19 ( 06, 07, 08) 50 1. divisjon 2. divisjon 3. divisjon 

G17 ( 09) 70 1. divisjon 2. divisjon 4. divisjon 5. divisjon 

G15 ( 2010) 70 1. divisjon 2. divisjon 4. divisjon 5. divisjon 2 1

G14 ( 2011) 70 1. divisjon 2. divisjon 4. divisjon 5. divisjon 2 1

G13 ( 2012) 80 1. divisjon 2. divisjon 3. divisjon 5. divisjon 4 2 1



Mål for anlegg innen 2025
Gode kunstgressflater for alle.

Tiltak: 

• Ny 11er i Hosle Idrettspark (kunstis på vinteren) og Eikeli (9er) klar til 2022-sesongen

• Møtelokaler og kontorlokaler til ansatte 

• Hosle kg (9er) med undervarme 

• Hosletoppen (9er/liten 11er) 

• Per Berg Arena Hosle (gressfeltet ved klubbhuset) med kunstgress

• 1 ny bane (11er). Tomt må avklares.

• Innendørs kunstgress 68m*48m (9er). Tomt må avklares.

• Økt garderobekapasitet



Mål for arrangementer innen 2025
Arrangementer skal drive både aktivitet, spillerutvikling og økonomi: 

• 6 fotballskoler (uke 8, 26, 27, 32, 33 og 40)

• Åpen kiosk alle ettermiddager og helger med sunnere innhold

• Tilrettelegge for samlinger for årskull på klubbhuset eller på anlegget forøvrig

• 8-10 cuper og fotballdager

• 2 fotballcamps (april og august?)

• 2 keepercamps (april og august?)

• Interncup? Spille med yngre/eldre

• Akademiliga

Vurdere nye tiltak: 

• KEA-kamp med inviterte

• Årets barnekamp – proffe rammer 



Mål for kommunikasjon og media

• Tydelig budskap: Alle som kommuniserer på vegne av klubben skal 
kjenne til klubbens strategi og fotballens oppdrag, mål og virkemidler

• Transparente: Vi skal være transparent og forutsigbare. Vi er og gjør 
det vi sier. 

• Enkelt språk: Vi skal kommunisere tydelig og med et så enkelt språk 
som mulig

• Målrettede kanalvalg: Det skal være lett å finne frem informasjon på 
vår hjemmeside, og vi bruker SoMe til å kommunisere det ut

• Skape engasjement: Vi bruker video når det forsterker vårt budskap

• Nå frem med riktig kanal: Vi skal anvende kommunikasjonskanaler 
som treffer alle våre målgrupper

• Inspirere: Vi skal inspirere og fange våre medlemmer og 
samarbeidspartnere

• Synlighet: Vi skal være synlige

ØHIL som 
samarbeidspartner
• Vi skal være en av de 

mest attraktive 
merkevarene i Bærum

• Vi følger opp våre 
partnere

• Vi skal gi partnere en 
merverdi

• Vi ønsker 
samarbeidspartnere 
som er verdibasert



Mål for administrasjon og økonomi

Administrasjon: 

• Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar 
og utvikler personalet

• Skape en trygg og utviklende klubbkultur

• Ha tydelige stillingsbeskrivelser og arbeidsrutiner

• Ha etablerte evalueringsrutiner og 
utviklingssamtaler

• Yte god service til våre medlemmer

• Gjennomføre aktiviteter iht årshjulet

• Tett og godt samarbeid med de frivillige i 
fotballavdelingen. Vi skal gjøre hverandre gode. 

Økonomi:

• Sunn økonomistyring

• Ryddig regnskapssystem

• Enkle betalingssystemer

• Økonomiske prioriteringer basert på 
strategiplan



Mål for samfunns- og verdiarbeid

Som idrettslag bidrar vi sterkt til samfunnet. 

Foruten å lære bort fotball, så lærer vi bort gode 
holdninger og læringsstrategier som er verdifullt 
i livet for øvrig. 

Vi ønsker å gjøre mer enn det vi kan gjøre på 
fotballfeltet. I vår læreplan fokuserer vi på 
kunnskap om aktivitet, ernæring, nettvett, 
sparing, miljø, mobbing og mental helse!

I tillegg har vi samarbeid med Redd Barna om 
konseptet «Trygg på trening». 

Vi kaller dette for å utvikle «Den Gode Borger»

Våre samarbeidspartnere skal bidra med kunnskap 
og ekspertiseområder gjennom temakvelder for våre 
barne, ungdom- og seniorkull. Læreplanen vår 
beskriver når vi påvirker de ulike kullene.


