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16.09.2021 kl. 1900, Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

116 Godkjenning av protokoll og innkalling Annette, Sverre 

117 Revisjon av idrettenes sportslige planer 2021 Annette, Sverre 

118 Idrettenes planlegging Sverre 

119 Rekruttering fra Bekkestua skole Sverre 

120 Oppdatering ØHIL idrettspark Sverre 

121 Eventuelt 
 
-Høstseminaret (BIR) 
-Skiforbundet, personalsak 
-ØHIL 75 år 
 

Annette, Sverre 

   

 
 

   
Innkalt: Idrettene, idrettskoordinator, hovedstyret, daglig leder 
 
Tilstede: Eivind (bandy), Eilert (langrenn), Even (hopp), Erik (håndball), Tobias (adm håndball), Per 
(fotball), Bjørn Frode (adm fotball), Elin (HS), Rune (HS), Annette (HS), Nikolai (HS), Henrik (HS), Kristoffer 
(HS), Sverre (adm) 
 
Kalender: 
 
Torsdag 2. desember kl. 1900 (IU) 
Torsdag 14. oktober kl. 19.30 (HS) 
Torsdag 18. november kl. 19.30 (HS) 
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Møtedato 16.09.2021 

 

Saksnummer 116 

Saksbehandler Annette, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Innkalling med sakspapirer til møtet 16.09.2021 ble sendt ut 13. september. Underlag til enkelte av sakene 
er sendt ut med påminnelser tidligere, og med frist 12. september.  
 
Møtet er slått sammen med hovedstyret.  
 
Forslag til protokoll fra møtet er sendt ut og revidert en gang. Versjon 2 er sendt ut 7. september.  
 

Vedtak: 
 
Protokoll fra IU-møtet 26.08.21 og innkallingen til møtet 16.09.21 er godkjent.  
 

Eventuelle bemerkninger: 
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Møtedato 16.09.2021 

 

Saksnummer 117 

Saksbehandler Annette, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Revisjon av idrettenes sportslige planer 2021 

Bakgrunn:  
 
Idrettsutvalget skal ihht til mandatet behandle/revidere idrettenes sportslige planer på det første møtet på 
høsten hvert år.  
 
De gjeldende sportslige planene ligger her: Sportslige planer i ØHIL - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) 
 
De idrettene som ønsker endringer i sine sportslige planer, fremlegger disse for IU, og endringer skal 
godkjennes med simpelt flertall. 
 
Vedlagt sakspapirene var ønsker om endringer fra langrenn, fotball, bandy.  
 
De tre idrettenes endringer ble gjennomgått.  
 
Håndball meldte ikke inn endringer i påvente av vedtak i sak #118, som henger tett sammen med denne 
saken.  
 

Vedtak: 
 
Foreslåtte endringer ble godkjent, med små justeringer (og samtykke i møtet). I tråd med at sak #118 ble 
vedtatt, må ALLE idrettene se over/justere sine sportslige planer og sende disse til Sverre (med kopi til 
Torunn og Annette). Planene sendes ut igjen samlet til idrettsutvalget, og vedtas formelt på IUs neste møte 
(2. desember).  
 
Den generelle delen i de sportslige planene oppdateres i tråd med gjeldende bestemmelser/vedtak, 
herunder oppdatert verdisett. Denne inkluderer informasjon om økonomi (hva som dekkes av ordinær 
aktivitetsavgift og hva som er «tilleggsprodukter».  
 

Eventuelle bemerkninger: 
 
Fotball har fjernet store deler i sin plan som er knyttet til «utøvelsen», slik at det som står igjen er 
«rammeverket». Øvrige idretter oppfordres til å vurdere tilsvarende (hvis dette er naturlig).  
 
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/06/Mandat_IU_030621.pdf
https://ohil.no/sportslige-planer-ohil/
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Møtedato 16.09.2021 

 

Saksnummer 118 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Idrettenes planlegging 

Bakgrunn: 
 
Saken ble behandlet i IUs møte 26.08.21 og beslutningen om vedtak ble flyttet til møtet 16.09. Idrettene har 
diskutert løsningen og basert på innspill i møtet og i etterkant er forslaget fra sist noe justert.  
 
Idrettsutvalgets mandat 
 
Idrettenes sportslige planer og årgangsark (som revideres hver høst) 
 
Fra IUs mandat: Utvalgets vedtak og arbeid skal følge ØHILs vedtekter, verdisett og styringsdokumenter, vedtak 
i hovedstyret, samt øvrige føringer fra idrettsforbundet og underliggende organisasjonsledd. 
 
Erfaring: Til tross for mye arbeid i IU for å finne gode løsninger for å sikre samkjøring og allsidighet, kommer det 
stadig opp velbegrunnede ønsker om avvik.  
 
ØHILs verdier:  
 
Med ALLSIDIGHET mener vi; 

1. Vi tror på allsidighet. Derfor skal klubbens idretter legge til rette for hverandre. 
2. Alle våre idretter er like viktige 

 Med MESTRING mener vi: 

3. I ØHIL tror vi på mestringsfølelse gjennom gode opplevelser på trening og i konkurranse. 
4. Vi tror på konstruktive tilbakemeldinger for å skape utvikling. På alle nivåer. 

 Med FRIVILLIGHET mener vi; 

5. Uten foreldre og foresatte stopper ØHIL. 
6. Dugnadsinnsats er endel av det å være i ØHIL. Og det er morsommere når vi er flere. 
7. Alle idrettsutøvere som lykkes har et godt støtteapparat. I ØHIL kaller vi dem foreldre. 
8. Ikke glem: noen bruker sin fritid på ditt barn. Sett pris på det. 

 Med INKLUDERENDE mener vi; 

9. I ØHIL er det plass til alle, og lov å bli god. 
10. I ØHIL ser vi og tar vare på alle. Si hei! 
11. I ØHIL skapes vennskap for livet 
12. Ser du noe du synes er galt er det antagelig det. Si fra! 

Idrettene ønsker (trolig) å gi et sportslig tilbud når dette er et ønske fra brukerne (medlemsmassen).  
 
Sverre ønsker at ØHIL kan gi et sportslig tilbud når dette er et ønske fra brukerne og at dette skjer uten 
kollisjoner mellom ØHILs ulike idretter.  
 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/06/Mandat_IU_030621.pdf
https://ohil.no/sportslige-planer-ohil/
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Vedtak: 
 
Idrettenes aktiviteter skal legges inn i en «Årgangskalender» i barneidretten, opp til og med 12 år. Tilgang til 
kalenderen gis til idrettenes ansvarlige på den enkelte årgang.  
 
Gjeldende sportslige planer skal følges.  
 
Idrettene har prioritet i sin kamp/konkurranse-sesong. Særidrettenes terminlister er premissgivende.  
 
Vinteridrettene legger inn sine aktiviteter (kamp, konkurranse, treninger) når terminlistene er klare; estimert 
periode fra 15. oktober til 15. mars. Vinteridrettene «eier» kalenderen fra 1. august til 30. oktober. 
 
Sommeridrettene legger inn sine aktiviteter (kamp, konkurranse, treninger) når terminlistene er klare; estimert 
periode 1. april til 25. oktober. Sommeridrettene «eier» kalenderen fra 20. mars til 1. mai.  
 
Når vinteridrettene har lagt inn sine aktiviteter for vinteren, kan sommeridrettene legge inn sine aktiviteter, uten 
kollisjoner. På bakgrunn av uforutsigbar planlegging av renn og konkurranser på vinteren, må det foretas en 
«revisjon 2» av sommeridrettenes aktiviteter rundt nyttår. 
 
Når sommeridrettene har lagt inn sine aktiviteter for sommeren, kan vinteridrettene legge inn sine aktiviteter, 
uten kollisjoner.  
 
Idretter utenfor kamp/konkurranse-sesong kan ikke legge aktiviteter på samme dag som idretter i sesong, uten 
godkjennelse fra idrettskoordinator. Eksempler på aktiviteter som kan gis godkjenning:  
 
-Fotballkamp på kvelden, selv om det har vært bandykamp på morgenen samme dag 
-Fotballkamp for en gruppe som ikke driver med annen vinteraktivitet («Grav G2012») 
 
Påmelding til sesongens aktiviteter gjøres samtidig for vinter-/sommeridrettene i oppstartsårgangene i regi av 
idrettskoordinator; Påmelding til aktiviteter i ØHIL 2021 / 2022 - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) 
 
Ved konflikter mellom idretter i sesong, vil utøverne/foreldre bli tvunget til å gjøre et valg. Idrettene foreslår en 
løsning for de det gjelder, med bakgrunn i ønsket om allsidighet. Det samme gjelder i overgangsperiodene 
mellom sommer og vinter, der terminlistene kan overlappe. Idrettene må således ha en navngitt ansvarlig pr 
årgang.  
 

 
 
 
 

 
 

Eventuelle bemerkninger: 
 
Det er ønskelig at også akademi-treninger legges inn i årgangskalenderne, selv om det i enkelte idretter vil 
være aktivitet for de fleste årganger mange ukedager. Treninger i SFO-/akademitid regnes ikke som 
kollisjon med aktivitet senere på samme dag.  
 
Det er viktig at datoene holdes (at for eksempel ikke fotball inviterer til fotballtreninger i vinterhalvåret FØR 
30. oktober). Langrenn gjør nye vurderinger i forhold til en frist 30. oktober, for evt senere justeringer.  
 
Vedtaket krever at de sportslige ansatte og de sportslige utvalgene sørger for at føringene følges. 
Ordningen er således basert på tillitt mellom idrettene.  

https://ohil.no/pamelding-til-aktiviteter-i-ohil-2021-2022/
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Møtedato 16.09.2021 

 

Saksnummer 119 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Rekruttering fra Bekkestua skole 

Orientering: 
 
Bekkestua barneskole ble etablert for noen år tilbake, og det har tidligere vært et mål for ØHIL å rekruttere 
derfra. Historisk har elevene/familiene som tilhører Bekkestua skole vært tilknyttet både ØHIL, Haslum og 
Stabæk.  
 
En oversikt over påmeldinger fra Bekkestua ble sendt ut til idrettene 6. september, med ønske om en 
tilbakemelding innen 12. september.  
 

 
 
Oppsummert fra innspillene som har kommet inn:  
 
Bandy: Bekkestua er ØHIL-land! Hvis det er ikke er naturlig for mennesker på Bekkestua skole å tenke på ØHIL 
som sin nærklubb så kommer de heller ikke til ØHIL. Det må derfor starte med de yngste. Det varierer fra 
årgang og kanskje klasse ut fra hvilken klubb de går til. Her er man prisgitt ivrige foreldre som trekker med seg 
barna til sin klubb.  
 
Fotball: Dette er noe vi har forsøkt på. Gjønneshallen er et sterkt trekkplaster for foreldrene, men vi gir ikke opp. 
Vi tror fortsatt at et fotballtilbud om vinteren kunne vært et tiltak med dette, men vi forstår at dette er vrient.  
 
Idrettskoordinator: Det er ingen oppslagstavler på skolen. Løsningen må være å bruke foreldre til barn på 
Bekkestua skole med informasjon om tilbudet som deles/sendes ut. 
 
 

Eventuelle bemerkninger: 
 
Det er et ønske for ØHIL å rekruttere de som det er naturlig geografisk.  
Håndballgruppa er i samtaler om et samarbeid med Jar. 
 
Foreslåtte tiltak: 
-Vi kan ikke ha fulle grupper i allidretten, alle må få muligheten, gjerne på andre dager 
-Allidretten er vår viktigste rekrutteringsarena for våre idretter (senere) 
-Felles bannere for flere idretter i forbindelse med påmelding 
-Andre klubber har gratistilbud i oppstarten (eksempel på skøyteskole) 
-Digitale, målrettede kampanjer 
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Møtedato 16.09.2021 

 

Saksnummer 120 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Oppdatering ØHIL idrettspark 

Orientering:  
 
For en effektiv informasjon på framdriften, som mange lurer på, oppdateres ukentlige rapporter her:  
 
ØHIL Idrettspark - Hoslebanen kunstis og kunstgress - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) 
 
Det er god framdrift, men gitt utsatt oppstart på 6 uker, er det fortsatt usikkert om anlegget blir komplett før 
vinteren. Dette er fortsatt avhengig av været i oktober/november.  
 
 

Eventuelle bemerkninger: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
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Møtedato 16.09.2021 

 

Saksnummer 115 

Saksbehandler Annette, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Høstseminaret (BIR) 
 
Skiforbundet, personalsak 
 
ØHIL 75 år 
 
Forslag: 

- Stor kake 
- Fyrverkeri 
- Konsert 
- Markering av de som har kjøpt andeler 
- Fest på klubbhuset 

Eivind og Sverre holder i dette foreløpig, før etablering av en komité.  
 
 

Eventuelle bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


