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Tirsdag 04.10.2021 kl. 20.00 på klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Ferdigstilt ombygging av garderobe 4 Sverre 

2 Status på pågående prosjekter Sverre 

3 Innspill til anleggsplanen 2023-2026 Sverre 

4 Eventuelt Sverre 

 
 

 
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 
 
Tilstede:  
 
Anders (telefon), Andreas (bandy), Tobias (håndball), Bjørn Frode (fotball), Tom (fotball), Sverre (admin) 
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Møtedato 24.08.2021 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Ferdigstilt ombygging av garderobe 4 

Orientering:  
 
I vinter ble idrettene oppfordret til å komme med innspill om tiltak vi kunne søke på fra kommunens pott for 
«Omfattende vedlikehold klubbhus». Et forslag fra bandy kom inn, som senere ble forankret hos fotball og 
søknad ble sendt inn. Vi fikk 180’ i støtte og har nå bygget om garderobe 4:  
 
- Fjernet et lager 
- Fjernet dommergarderoben 
- Separert fellesdusjen og satt inn 3 nye dusjhoder i garderobe 3 og 4 
- Nytt gulv er lagt 
- Diverse mindre arbeid med vegger og tak gjennomført 
 
Garderoben tilfredsstiller nå kravene til toppidrett i forhold til størrelse og fasiliteter. Totalkostnaden ble ca 
300’.  
 
Foreløpig vil garderoben være hovedgarderobe fotball KEA og bandy MSA, men vil også bli benyttet av 
andre. Blant annet går inngangen til treningsrommet nå gjennom garderoben.  
 
Bilder vedlagt sakspapirene.  
 

 
Utvalgets bemerkninger: 
 
Dette ble veldig bra! 
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Møtedato 24.08.2021 

 

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 desember 2021 
o Entreprenøren jobber på spreng for å ta igjen tapt tid og for å bli ferdig for å legge 

kunstgresset i midten av oktober.Det er viktig at kunstgresset ikke blir lagt på for sent i 
høst, dette er fortsatt usikkert 

o Sverre oppdaterer framdriften i prosjektet ukentlig her 
 

- Lager/innbytterbokser til Eikeli og Hosletoppen 
o Byggfaglinjen på Nesbru jobber med disse prosjektene dette skoleåret, det er uklart når de 

blir ferdige (trolig til våren). Adm-delene (islolert) bygges først, deretter boder/benker 
(uisolert), alle på skolen. Undertak og papp monteres på Eikeli/Hosletoppen til slutt.  

o Størrelse på hver av disse: 2,5+2,0+2,5 x 2,0 m (totalt 7x2 meter). 
o ØHIL betaler for materialer, men ikke for arbeidet. 
o En fordeling av kostnadene vil gjøres senere, ihht til behov/bruk. 

 

 
 

- Nytt sliperom for bandy 
o Vi jobber med en løsning for et større sliperom på baksiden av den nye carporten 
o Såle støpes (trolig) i løpet av kort tid, inkludert et tenkt areal til slipebod 
o Bygging av en ny bod er foreløpig ikke planlagt. Det er enklere å se mulighetene når sålen 

er støpt.  
 

Utvalgets bemerkninger: 
 
 

https://ohil.no/ohil-idrettspark-2020-hoslebanen-kunstis-og-kunstgress/
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Møtedato 24.08.2021 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Innspill til Anleggsplanen 2023-2026 

Bakgrunn:  
 
Anleggsprosjekter som ønskes bygget med kommunal støtte i perioden 2023-2026 skal omsøkes til BIR 
innen 1. november. Søknaden skal inneholde:  
 
- Behovsvurdering 
- Beskrivelse av prosjektet 
- Kostnadsoverslag 
- Finansieringsplan 
- Skisser/tegninger 
 
Vedtak:  
 

- Klubbhuset – Administrasjon/treningsrom 
o Sverre utarbeider søknad jfr tidligere behandling i AU 

 
- ØHIL idrettspark – LED-lys 

o Sverre utarbeider underlag til anleggsplanen jfr tidligere behandling i AU 
 

- ØHIL idrettspark – Merkostnader covid-19 
o Prosjektet blir noe dyrere enn estimert 
o Sverre utarbeider søknad om ekstra-støtte til anleggsplanen jfr tidligere behandling i AU 

 
- Hosletoppen grusbane 

o Ombygging av grusbanen med kunstgress, tilrettelagt for naturis og hensyntatt regulering 
o Oppgradering av lysanlegg 
o Sverre utarbeider søknad i tråd med skissene under.  
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o Hosletoppen er tidligere vedtatt et areal som ØHIL langrenn skal benytte til 
barmarkstrening fra oktober til desember. (Eikeli kan være alternativ areal, dersom dette er 
mer hensiktsmessig). 

 
- Kunstgressbaner Jarmyra 

 

 
o Sverre har foreslått for kommunen at areal A (ugress) gjøres tilgjengelig for idrett 

(kunstgress). Status på dette er uavklart 
o Jacaranda arkitekter har et ønske om å bygge ut «Jar senter» til boliger, parkering og 

næring. ØHIL har støttet prosjektet og spilt inn behovet for en undervarmet 
kunstgressbane (60x40) og klubbhusfasiliteter. Dette er inkludert i behandlingen som nå 
pågår politisk i kommunen.  

o Sverre utarbeider søknad(er) dersom dette er aktuelle prosjekter inn i anleggsplanen 
 

Utvalgets bemerkninger: 
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Møtedato 24.08.2021 

 

Saksnummer 4 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Status Eikelihallen 
Siste informasjon vi sitter med er at hallen åpner i januar.  
 
Framtidig stadionbygning på Hosle 
Virker usannsynlig å få tillatelse til å bygge på langsiden av Hoslebanen.  
Etterord (Sverre): Det vil være mulig å evt bytte klubbhus-prosjektet til en «ny plassering» når vi først 
kommer inn på anleggsplanen.  
 

Utvalgets bemerkninger: 
  

 


