Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget

26.08.2021 kl. 1900, Klubbhuset

Saksnummer
111
112
113
114
115

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
ØHILs visjon
Idrettenes planlegging
Informasjon om idrettsskolen
Eventuelt

Ansvarlig
Annette, Sverre
Idrettene
Sverre
Torunn
Annette, Sverre

Innkalt: Ledere av undergrupper/sportslig utvalg, idrettskoordinator, daglig leder
Tilstede:
Fotball: Per, Bjørn Frode
Håndball: Erik
Bandy: Eivind
Hopp: Even
Langrenn: Ellen
Alpin: Baseball: Adm: Torunn, Sverre
Forfall: Annette
Kalender:
Torsdag 16. september kl. 1900 (sportslige planer)
Torsdag 2. desember kl. 1900
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

26.08.2021
111
Annette, Sverre
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Innkalling til møtet 26.08.2021 ble sendt ut 4. juni, med informasjon om at opprinnelig hovedsak til dagens
møte (sportslige planer) skyves til 16. september. Møtet 16. september blir et felles møte med hovedstyret.
Det har ikke kommet inn noen saker fra idrettene, men Sverre har spilt inn en sak til behandling (sendt ut til
alle 20. august).
Det er ikke sendt ut felles sakspapirer i forkant, og idrettenes behandling av sak #107 etter møtet 25. mai
er ikke innhentet.
Protokoll fra møtet 25.05.21 er sendt på mail, uten innvendinger og publisert på ohil.no.
Vedtak:
Protokoll fra IU-møtet 25.05.21 og innkallingen til møtet 26.08.21 er godkjent.
Eventuelle bemerkninger:
Det er et ønske at innkalling til møtene gjøres via Oulooks kalender-funksjon.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

26.08.2021
112
Idrettene
Orientering / Beslutning
ØHILs visjon

I sak #107 ble ØHILs visjon, misjon, mål og verdier diskutert. Bakgrunnen er det oppdaterte verdisettet som
ble presentert på årsmøtet i 2020. IU ønsket en diskusjon rundt ØHILs visjon, og denne prosessen ble
forankret i hovedstyret 3. juni.
Idrettene ble oppfordret til å hver for seg forberede hva vi ønsker å legge i visjonen vår: «Flest mulig, lengst
mulig».
Etter en god diskusjon er IU samstemte om følgende punkter:
-

Utøveren/medlemmet i sentrum
Unngå at utøveren må velge mellom idretter
Bredt tilbud av aktiviteter
Kostnader
Kvalitet – uavhengig av nivå
o (Årgangsansvarlig - belastningsstyring)

Prosessen gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med misjon, mål og verdier.
Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

26.08.2021
113
Sverre
Orientering / Beslutning
Idrettenes planlegging

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.
6.
7.
8.

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

Med INKLUDERENDE mener vi;
9.
10.
11.
12.

I ØHIL er det plass til alle, og lov å bli god.
I ØHIL ser vi og tar vare på alle. Si hei!
I ØHIL skapes vennskap for livet
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.
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Forslag til 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.
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 15. oktober.
Sommeridrettene legger inn sine aktiviteter (kamp, konkurranse, treninger) når terminlistene er klare; estimert
periode 1. april til 15. 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.
Når sommeridrettene har lagt inn sine aktiviteter for sommeren, kan vinteridrettene legge inn sine aktiviteter,
uten kollisjoner.
Idretter utenom kamp/konkurranse-sesong kan ikke legge aktiviteter på samme dag som idretter i sesong uten
godkjennelse fra idrettskoordinator.
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.

Vedtak:
Saken ferdigbehandles i møtet 16. september.
Eventuelle bemerkninger:
Idrettene ønsket diskusjoner i egne idretter, samt at fotball-gruppen kommer tilbake med konkrete tanker
de gjør seg i forhold til vinterfotball for de minste. Bjørn Frode sender ut en notat rundt dette snarlig.
(Etterord: Dette er sendt ut fra fotball til idrettene, med noen oppfølgingsspørsmål som Sverre har
oppfordret til å avklare før IU-møtet 16.09.21).
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Idrettene er enige om at terminlister er viktig, og at datoen 15. oktober må justeres/være fleksibel. Settes
foreslåtte dato til 30. oktober vil dette være bedre.
Gitt uforutsigbar planlegging av renn og cuper for vinteridrettene, ble det også foreslått at en «runde 2» av
sommeridrettenes planer i vintersesong gjøres. Altså en i oktober og en rundt nyttår.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

26.08.2021
114
Torunn
Orientering / Beslutning
Informasjon om idrettskoordinator

-

Idrettsskolen starter kommende mandag. Litt få påmeldte, men vi håper det kommer flere etter
høstferien når fotballen for 1. klassingene slutter for denne sesongen.

-

Det etterspørres Idrettsskole for både 2. og 3. klassinger da barna ikke helt vet hvilken idrett de liker
best; Dette bør vi vurdere om vi har kapasitet til.

-

Prosjekt Ball-lek som ble gjennomført forrige vinter. Dette vil vi starte med også i år. Oppstart
begynnelsen av november og avslutning før påske. Vi har en gymsal på Hosle hver onsdag hvor vi kan
ta 24 barn, og det blir samme opplegg som i fjor. Fotball inn før jul, Bandy frem til vinterferien og
håndball? (eller fotball) frem til påske.

Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Eventuelt:

26.08.2021
115
Annette, Sverre
Eventuelt
Eventuelt

Ingen saker.
Eventuelle bemerkninger:
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