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1  Innledning  

ØHIL er en stor klubb med mye aktivitet i mange idretter der det settes store krav til idrettslaget rundt 

tilrettelegging og organisering av de idrettslige aktivitetene.  ØHIL er et av få fleridrettslag i Bærum, noe som gir 

utfordringer og muligheter for våre medlemmer, trenere og ledere.   

  

Med dette som basis er det behov for et idrettsutvalg der alle idretter i ØHIL er representert, med en utnevnt 

person fra idrettens styre. 

  

Arbeidet til idrettsutvalget begrenses til barn- og ungdomsidrett (opptil 19 år), med spesielt fokus på 

barneidretten opp til 12 år. Utvalgets vedtak og arbeid skal følge ØHILs vedtekter, verdisett og 

styringsdokumenter, vedtak i hovedstyret, samt øvrige føringer fra idrettsforbundet og underliggende 

organisasjonsledd.  

2  Utvalgets hovedformål  

Idrettsutvalget har som målsetning å tilrettelegge for barn- og ungdom i klubben slik at alle skal ha et godt 

sportslig tilbud som muliggjør allsidighet. Dette krever et godt samarbeid mellom idrettenes styrer og 

ansvarspersoner. Klubbens tolkning av begrepet «allsidighet» er at det skal tilrettelegges for aktivitet i flere av 

ØHILs idretter, med spesielt fokus på dette i barneidretten. I ungdomsidretten skal «bonusutøvere» gis fleksible 

muligheter for å delta i flere idretter, og på det høyeste nivået dersom de er kvalifisert for dette, selv om de ikke 

deltar på alle treninger i en enkeltidrett.  
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ØHIL har vedtekter, verdier og retningslinjer som det historisk har vært vanskelig å kommunisere, og som kan 

tolkes av enkeltpersoner og lag. Idrettsutvalget og idrettene skal arbeide for at den tolkning som gjøres av 

hovedstyret og idrettsutvalget gjennomføres i idrettene. Den enkelte idrett kan ikke uten at dette er diskutert, 

lage egen fortolkning. Idrettsutvalget er stedet for å legge rammer for klubbens sportslige aktivitet, spesifikt 

gjennom behandling av idrettenes sportslige planer tidlig på høsten hvert år. Planene er da gjeldende inntil ny 

revisjon/gjennomgang året etter.   

  

    
3  Utvalgets oppgaver  

Utvalget skal ivareta følgende konkrete oppgaver:  

  

 Hovedstyret har vedtatt at alle idrettene skal ha oppdaterte sportslige planer. Det er utarbeidet en felles 

mal som alle idrettene skal benytte. Denne har 3 deler:  

  

 Generell del – førende for alle idretter, lik for alle  

 Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg  

Sportslig organisering  

Oppdaterte planer ligger her  

Disse planene skal hver for seg framlegges/revideres og godkjennes i idrettsutvalget ved simpelt flertall 

hver høst. Planene skal gjenspeile vedtak og rammer gitt fra klubben (årsmøtet, hovedstyret) og føringer 

fra NIF og de aktuelle særforbund. Der det er motstridende interesser eller konflikter mellom idrettenes 

planer skal utvalget forsøke å finne løsninger. Uavklarte saker sendes videre til hovedstyret.   

 

Spesifikt knyttet til sportslige planer:   

 Idrettsutvalget skal påse at idrettene og utvalget følger de rammer som hovedstyret setter til den 

sportslige aktiviteten. Rammene finnes i vedlegg A.  

 Idrettene skal ha årgangsplaner, som viser tilbudet til 6-, 7-, 8- … åringene våre (opp til 12 år), her 

fremkommer det når og hvordan sommeridrettene kan tilby vintertreninger (og motsatt).  

 Idrettene skal for idrettsutvalget fremlegge en kortfattet beskrivelse av sitt tilbud som i klartekst 

forteller hva som inngår i tilbudet, denne skal kunne brukes av administrasjonen for å 

markedsføre idretten:  

 Hvem man tilbyr aktivitet for  

 Hvilke fasiliteter som benyttes  

 Hva som dekkes av aktivitetsavgiften  

 Hva som ikke dekkes av aktivitetsavgiften  

  

https://ohil.no/sportslige-planer-ohil-2/
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 Idrettsutvalget skal forvalte aktivitetshjulet/årshjulet 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. Aktivitetshjulet skal oppdateres 

jevnlig. 

 

 Sesongbestemmelser i barneidretten (hovedsesong, vedtatt i IU 29.08.2019): 

• Sommersesong: 1. april – 15. oktober 

• Vintersesong: 15. oktober – 1. april 

 

 Idrettsutvalget skal regelmessig vurdere og gi innspill til hovedstyret om revisjon av rammene for den 

sportslige aktiviteten som definert i vedlegg A.  

 

  På forespørsel fra hovedstyret, gi råd om organisering av administrasjonen.  

 

 Idrettsutvalget skal påse at alle idretter slipper til og er representert med et opplegg på Allidretten. Ønske om 

eventuelle avvik fra enkeltidretter må besluttes i IU.  
 

    
4  Organisering /rapportering  

Idrettsutvalget består av en representant fra hver idrett (fast person fra idrettens styre), og ledes av en 

representant fra hovedstyret. Administrasjonen i ØHIL er representert i IU, men uten stemmerett. Sportslig og 

andre ansatte i idrettene har møterett, men ikke stemmerett. ØHILs idrettskoordinator følger opp IUs vedtak.  

 

Ved avstemming har hver idrett 1 stemme. Øvrige medlemmer i hovedstyret, inkludert varamedlemmer og 

idrettenes styrer, har anledning til å stille i idrettsutvalgets møter (uten stemmerett).  

  
Utvalget rapporterer til hovedstyret igjennom utvalgets leder og administrasjonen. Det skal føres protokoll fra 

alle møter (med mindre det er rene arbeidsmøter). Disse skal publiseres på www.ohil.no .  

  

I all hovedsak vil idrettsutvalget rapportere om framdrift og arbeid i idrettsutvalget til hovedstyret. Dersom det er 

saker som krever vedtak av hovedstyret, gir idrettsutvalget sin innstilling, da inkludert evt motstridende 

interesser fra ØHILs idretter, for beslutning.  

 

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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5  Forventninger til samarbeid i utvalget   

Hovedstyret forventer at alle medlemmene i idrettsutvalget samarbeider og tenker helhetlig for klubben. Det 

forventes og forutsettes at idrettenes representanter i idrettsutvalget ivaretar totaliteten i ØHIL i tillegg til egen 

idrett.   

   

6  Vedlegg A: Hovedprinsipper for idrettene i ØHIL vedtatt av Hovedstyret:  

 

 Idrettenes drift skal være basert på gjeldende vedtekter og styringsdokumenter for ØHIL og fra Norges 

Idrettsforbund (gjeldende styringsdokumenter ligger på www.ohil.no under «ØHIL fra A til Å»).  

  

 Alle idrettene plikter å ha oppdaterte sportslige planer, som revideres årlig (i første møte på høsten).  

  

 ØHIL er en breddeklubb hvor det skal tilrettelegges for at barn og ungdom skal kunne drive flere idretter 

sommer som vinter, på alle ambisjonsnivåer.  

  

 Et grunnleggende prinsipp er at alle våre barn og ungdom skal ha mulighet til å bedrive vinter og 

sommeridrett uten at dette går ut over sesongens laguttak. Eksempel: En 14 år gammel spiller skal kunne 

spille fotball på førstelaget selv om han trener håndball om vinteren.  Det er ikke anledning til å kreve at 

man må stille på trening. Er man god nok, så skal deltagelse i annen idrett ikke brukes som grunn for at 

man ikke kan spille på et første lag når man er tilbake i trening.  

  

 Idrettsutvalget skal arbeide for gode sportslige resultater, men ansvaret for dette ligger i idrettene. Det er 

«lov å bli god» i ØHIL, men rammene for breddeaktivitet er viktigere enn å dra frem enkelte talenter eller 

lag. Hospitering med eldre lag/treningsgrupper ved siden av egen årgangs trening er en god måte å sikre 

både årgangen og enkeltutøverens behov. Det samme er ulike ekstra-tilbud (ved påmelding).  

 Alle idrettene i ØHIL skal i henhold til NIFs lover ikke dele inn lag/grupper etter nivå før man har fylt 12 år. 

Eventuelle ekstra-tilbud kommer som tillegg i form av påmelding (akademier o.l).  

  

 Vi skal gi et differensiert tilbud til våre utøvere, dette skal i barneidretten skje på trening, og uten fast 

gruppeinndeling.  

  

 I ungdomsidretten (fra 13-19 år), er det anledning til å dele inn i nivåer etter ferdighet/ambisjonsnivå. Her 

skal de større idrettene, gjennom sine sportslige utvalg (håndball, bandy, fotball og langrenn) systematisk 

arbeide for å ha trenere på plass for alle lag, og fortelle årgangene hvordan de skal organisere seg for å 

beholde så mange som mulig så lenge som mulig.  

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
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 Klubben må arbeide med kontinuerlig utdanning av trenere- og dommere. Dette arbeidet kan i enkelte 

idretter gjøres igjennom administrative ressurser der idrettene har slike ressurser.  

  

  


