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Tirsdag 01.06.2021 kl. 20.00 på Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Presentasjon av de frammøtte Anders 

2 Status på pågående prosjekter Sverre 

3 Innspill til anleggsplanen Idrettene 

4 Kompensasjonsareal for langrenn Eilert 

 
 

 
Innkalt: Erik Legernes (bandy), Tom Brinck Mortensen (fotball), Eilert Lund (langrenn), Henrik Andersen 
(baseball), Tobias Borthen (Håndball), Rolf Hennum (Hopp/Kombinert), Sverre Nordby (admin), Anders 
Bergland (HS, leder AU) 
 
Invitert: Øvrige idretter uten utpekt kontakt-person, Kay (drift) 
 
Tilstede:  
Erik Legernes (Bandy) 
Tobias Borthen (Håndball) 
Tom Brinck Mortensen (Fotball) 
Henrik Andersen (Baseball) 
Rolf Hennum (Hopp/Kombinert) 
Eilert Lund (Langrenn) 
Sverre Nordby (Adm) 
Anders Bergland (HS) 
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Møtedato 01.06.2021 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av de frammøtte 

Orientering:  
 
Tilstede:  
Erik Legernes (Bandy) 
Tobias Borthen (Håndball) 
Tom Brinck Mortensen (Fotball) 
Henrik Andersen (Baseball) 
Rolf Hennum (Hopp/Kombinert) 
Eilert Lund (Langrenn) 
Sverre Nordby (Adm) 
Anders Bergland (HS) 
 

Utvalgets bemerkninger: 
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Møtedato 01.06.2021 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status på pågående prosjekter 

Orientering:  
 
Sverre orienterte om følgende pågående prosjekter 
 

- ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, forventet ferdigstilt november/desember 2021 
o Sverre har hatt dialog med vann og avløp ifb med slukkevann til KG/KI anlegget. Var i 

utgangspunktet vanskelig å løse uten å anlegge ny kum – men det ser ut til at vann og 
avløpsetaten aksepterer at vi lager et hull i gjerdet 

o Vi venter nå på å få en igangsettelses tillatelse fra Bærum Kommune Plan og Bygg 
o Vi får ikke signert kontrakt med entreprenør før dette er på plass 
o Sverre er i løpende dialog med kommunen for å få en fremdrift på dette 
o Hvis dette trekker ut i tid så risikerer vi at anlegget blir forsinket til planlagt bandy sesong 

2021/22 
- Eikeli kunstgress/flerbrukshall forventet ferdigstilt i høsten 2021 

o Starter å forberede uteområdene fra oktober  
o Flerbrukshallen klar så fort som mulig, håp om åpning etter høstferien 2021 
o Flere klubber som har meldt sin interesse for bruk av hallen (Badminton etc) og endelig 

fordeling av treningstider er ikke klar. 
- Baseballbane  

o Basball har blitt en kasteball i systemet ifb med utbyggingen av Hauger Idrettspark 
o Har ikke fått noe kompensasjons areal ifb med utbyggingen 
o Baseball har i øyeblikket en kompensasjonsbane i Oslo og bruker også Per Berg arena 

men dette er uholdbart over tid 
o Vi forventer og tror at baseball kommer tilbake til Rud når anleggsperioden er over 
o Eksisterende anlegg trenger en oppgradering med bla. Nye dugouts, strøm, vann og 

drenering 
o Sverre er i dialog med kommunen på dette 

- Klubbhus 
o ØHIL har fått et tilskudd på Kr 180.000 fra Kommunens klubbhus pott 
o Pengene vil blir brukt til å endre «layouten» i administrasjonen og garderobe fløyen slik at 

størrelsen på de «sørlige» garderobene øker mens administrasjonen mister noe plass 
o Mindre plass til administrasjon vil bli en utfordring over tid og man ser på løsninger for å 

søke midler til å bygge på en ekstra etasje over eksisterende garderober/adm. (se senere 
sak) 

o Samstemt AU ga grønt lys for å gå i gang med prosjektet, og at økte garderobearealer var 
riktig å prioritere framfor å beholde den ene kontorplassen.  

o Kontorplasser i åpent landskap planlegges i 2. etasje på klubbhuset, da det er et 
underskudd på plasser i forhold til antall ansatte med administrative oppgaver.  

 
 

Utvalgets bemerkninger: 
 
Ingen bemerkninger fra utvalget utover at det ble gitt aksept for å starte utbedringen av garderobe/adm. 
området 
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Møtedato 01.06.2021 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsplanen 2023-2026 

Orientering:  
 
På forrige AU møtet ble vedtatt at idrettene/adm skulle begynne å identifisere mulig prosjekter for 
kommunens 2023-2026 anleggsplan 
 
Følgende prosjekter ble meldt inn 
 

- Klubbhuset - Administrasjon 
o Pga behov for større garderober og behov før mer plass til administrasjonen vil 

Administrasjonen se på muligheten for å bygge på en ekstra etasje over eksisterende 
garderobe og administrasjon 

o Sverre har fått laget tegninger for et utkast til en ny etasje på ca 130 kvm med en 
mønehøyde lik den vi har idag 

o Prosjektkost er foreløpig usikkert  
 

- ØHIL idrettspark - Stadionbygning 
o Som et alternativ for behov for oppgraderte arealer (garderober, administrasjon, 

treningsrom mm) la Sverre fram idéen om stadion bygning på langsiden av banen 
o Dette vil være et stort prosjekt, med mange utfordringer knyttet til regulering, infrastruktur 

og kostnader 
o Kan vurderes opp mot et takoppløft på klubbhuset, men trolig mindre aktuelt, og det er 

utenkelig å gjøre begge deler 
o Prosjektkost er foreløpig usikkert.  

 
- Håndball 

o Lage 2-3 sandhåndballbaner på Hosletoppen grus mot parkeringplassen 
o Sandhåndball er en raskt voksende gren innenfor håndball og spilles i vår/sommer/høst 

perioden og er veldig populært blant de yngste 
o Kan kombineres med nedgravd fundament for sandvollyball nett 
o Prosjektkost er foreløpig usikkert men antagelig ikke spesielt dyrt 

- Fotball 
o Hosletoppen grus er ØHIL’s siste grusbane 
o Vil gjerne gjøre den om til kunstgressbane, med spillflate 40x60 m (7er/9er) 
o Oppgradering av lys må vurderes inntatt i prosjektet 

 
- Bandy 

o Hosletoppen grus ble for første gang på mange år islagt i 2020/21 sesongen.  
o Bandy vil gjerne se på muligheten å ha en «avlastningsbane» til kunstisen  
o Muligheten er vil være å legge is på kunstgresset og/eller den del av grusbanen som ikke 

får kunstgress 
 

- Hopp/kombinert 
o Vil legge strømkabel fra klubbhuset til hoppbakken 
o Dette får vi til uavhengig av kommunens anleggsplan 

 
- Langrenn 

o Vil gjerne få lagt en større vannledning over mot Per Berg arena for evt å kunne kjøre 
snøkanon for et skileiksommeråde 

o Ikke et prosjekt for anleggsplanen men vi bør se på hva som står byggekontrakten og om 
det kan bli innført i denne uten økt kostnad alternativt at langrenn bekoster denne utgiften 

 

Utvalgets bemerkninger: 
 
Det oppfordres til at bandy, fotball, langrenn og håndball går sammen og finner en god felles og omforent 
løsning for hele området Hosletoppen grusbane  
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Møtedato 22.03.2021 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Eilert Lund, Langrenn 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Kompensasjonsareal for barmarkstrening for langrenn 

Orientering:  
 

• I forbindelse med realisering av KG/KI prosjektet vil langrenn miste sitt område for barmarkstrening på 
Hoslegrusen 

o Langrenn trenger et kompensasjons areal og Hosletoppen grus vil være det mest optimale 
gitt hvor majoriteten av medlemmene bor og for evt. parkering 

o Fotball og langrenn er omforent om at langrenn skal få disponere Hosletoppen til 
barmarkstrening ihht vedtak om sesonger i idrettsutvalget, også etter en evt. oppgradering 
til kunstgressbane 

o En utfordring kan være at Oslo Fotball krets kan legge beslag på banen i noen tilfeller fra 
uke 41 for å gjøre ferdig seriespill etc. 

o Langrenn vil også ha behov for en bod som lager for evt. materiale til barmarkstrening 
 

Utvalgets bemerkninger: 
 
Utvalget er enig om at Langrenn kan disponere Hosletoppen grus/kunstgress i sesongstarten, som 
erstatning for dagens bruk av Hoslegrusen. Fotball/Sverre går i dialog med Oslo fotballkrets for å prøve å 
få blokkert to faste dager i uken hvor kretsen ikke kan bruke banen.  
 
Langrenn går i dialog med Sverre om hvor man mest hensiktsmessig kan plassere en bod for utstyr 
 
 

 


