
  Tekst her

NR. 4  |  Des. 2021  |  35. Årgang |  Løssalg kr 129,-

    ØHILs oppskrift for 

god jentefotball
Overarbeidet, underbetalt, 
men lykkelig

Snøfnugg-
treneren

Har vi rett
pensum?



Fotballtreneren  |  Nr. 4 2021     17

  Jentesatsing

Øvrevoll Hosle høster fruktene av 
bevisst og langsiktig arbeid:

Nummer én 
på jentefotball

MANGE JENTETRENERE: Øvrevoll Hosle er ikke bare i toppen når det gjelder kvinnelige spillere. Klubben har 
også veldig mange jenter som trenere på ulike lag – på akademiet, i barnefotballen og i ungdomsfotballen. 
Anna Vagstad Brunstad (til venstre) er en av dem. De siste fire årene har hun kombinert egen spillerkarriere på 
ØHILs A-lag med å være trener to ganger i uka for de yngste på ØHIL-akademiet. Foto: Ivar Thoresen
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 Av Ivar Thoresen

– Topp avler bredde, fastslår 
sportssjef Bjørn Frode Strand i ØHIL.
  At det er motsatt, er han mer 
usikker på. Et topplag – et flaggskip 
– har stor effekt på interessen, 
engasjementet og iveren nedover i 
systemet.
  – Vi mener at dette heller ikke 
kommer i konflikt med «flest mulig, 
lengst mulig, best mulig». ØHIL har 
rom for alle. Uansett, sier Strand.
  Alle som vil, skal med. Så mye de 
ønsker.

Sportssjefen møter Fotballtreneren 
sammen med Zeid Saleh, som er 
utviklingssjef for kvinnefotballen i 
ØHIL, for å fortelle om hva klubben 
gjør og har gjort for å komme helt 
i Norgestoppen når det gjelder 
kvinnefotball målt i antall lag og 
spillere. 
  Hva ligger til grunn? Hvorfor og 
hvordan har de har fått en så sterk 
posisjon? Hva tenker de videre?
  – Det viktigste er at det handler 
om mennesker. Vi gjør ikke forskjell 
på gutter og jenter. Hos oss får alle 
det samme tilbudet, påpeker Strand. 
Like gode fasiliteter, like gode 

treningstider, like gode trenere og 
like god oppfølging. 
  Et opplagt svar, kanskje, og selv om 
mange andre sikkert sier det samme, 
så gjør ØHIL det i praksis. Det er mer 
enn ord, og jentene opplever virkelig 
å bli satset på.
  
Ingen sprint, men 
maraton
ØHILs posisjon er ikke noe som 
har kommet over natta. Den er 
et resultat av mange års hardt og 
målrettet arbeid – med mange gode 
bidragsytere.
  Bjørn Frode Strand kaller det et 
bærekraftig tilbud – med gode 
rammer, forutsigbarhet, tilhørighet 
og gode trenere. Han påpeker også 
at ØHIL er heldig sammenlignet med 
mange andre klubber, ettersom 
de har ikke mindre enn fem lokale 
skoler de kan rekruttere fra i et godt 
befolket nærområde. Eikeli, Grav, 
Bekkestua, Hosle og Jar skoler ligger 
alle i nedslagsområdet til klubben og 
nært anlegget på Hosle, øst i Bærum.
  – Vi har bygd et miljø over tid. 
Jentene har blitt sett hele veien. 
Samtidig har A-laget vært godt 
drevet lenge. De har utviklet en 
toppidrettskultur på mange områder, 
og har vært gode forbilder for resten 
av klubben.

  – Vi merker på feltet hvor mye det 
betyr for de yngre spillerne at vi har 
et godt A-lag. Vi ser mange med 
store drømmer allerede i tidlig alder. 
De har noe å strekke seg etter, legger 
Zeid Saleh til.
  – Jobben vår er å hjelpe dem til å få 
drømmene oppfylt. 
  Måten det gjøres på er ikke tilfeldig. 
ØHIL følger opp sine jentespillere 
tett. Ser dem og veileder dem også 
med tanke på totalsituasjonen, ikke 
bare det som handler om fotball. 
Saleh snakker om en holistisk 
tilnærming fra klubbens side.
  – Det er ikke alltid like lett, og det 
er ikke noe vi tvinger på dem. Det 
må være opp til hver enkelt. Noen 
er ekstremt på og krever mye, andre 
har en litt annen tilnærming. Uansett 
er målet vårt å aldri gi dem mindre 
enn de forventer av oss som klubb, 
sier Saleh. 

– Dette er ingen sprint, men 
maraton. Det gjelder å stå i det, og 

Over 800 jenter og kvinner spiller fotball 
i Øvrevoll Hosle idrettslag (ØHIL) – i 
barne-, ungdoms- eller voksenfotballen. 
Ingen norske klubber har flere jente- og 
kvinnelag. Men de slår seg ikke til ro med 
det. Bærumsklubben vil bli både bedre og 
større. A-laget i 1. divisjon nærmer seg 
stadig målet om opprykk til Toppserien. 
Noe ØHIL ser som avgjørende for å kunne 
styrke seg på alle områder fremover – i 
en klubb som skal ha rom både for de som 
sikter mot stjernene og de som bare vil 
møtes iblant og spille for gøy.

SENTRALE: Sportssjef Bjørn Frode 
Strand og Zeid Saleh, utviklingssjef for 
kvinnefotballen er sentrale i ØHIL-
satsingen. – Det viktigste er at det handler 
om mennesker. Vi gjør ikke forskjell på 
gutter og jenter. Hos oss får alle det 
samme tilbudet, sier Strand. Foto: Ivar 
Thoresen
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holde ut, sier Bjørn Frode Strand om 
hva som skal til for å lykkes. Det er 
summen av veldig mange faktorer, 
pluss litt flaks som er avgjørende.
 – Vi er alltid på vei. Samtidig som vi 
er fornøyde med mye, øsker vi stadig 
å bli bedre. Hvis vi tror vi er ferdig 
med jobben og at alt er på plass, da 
er vi ikke bra nok lenger.

Foreldreengasjement
– Dedikerte foreldre, fortsetter Bjørn 
Frode Strand når han trekker frem 
ytterligere en suksessfaktor, slik 
ØHIL opplever det. Klubben legger 
til rette for utdanning og påvirkning 
også til foreldrene, gir dem ansvar og 
oppgaver og får dem engasjert.
  – Kommunikasjon er sentralt. 
Vi er tydelige på hva vi gjør og 
hva vi vil med virksomheten 
vår, og vi opplever et sterkt 

lønnede stillinger og rundt 300 
foreldre som bidrar på frivillig basis 
er det som må til for at det velsmurte 
maskineriet i ØHIL skal rulle og gå 
videre fremover.
  Det innebærer også: Nok trenere 
rundt alle lag. For å sikre at alle blir 
sett. Sørge for god differensiering 
i treningshverdagen. Og med det 
legge til rette for at alle kan delta ut 
fra sitt nivå og egne ambisjoner.

Jentene er viktige trenere
Et annet grep ØHIL har hatt stor 
suksess med er å engasjere de 
eldste jente- og kvinnespillerne 
som medtrenere på klubbens 
aldersbestemte lag og i ØHILs 
eget akademi. Rundt 20 jenter har 
treneroppdrag i ØHIL. De fleste av 
dem ved siden av spillerkarrieren i 
klubben.
  Ungdommer som trenere for barn 
og yngre ungdommer slår godt an 
– både hos spillerne og hos de som 
på denne måten får trenererfaring, 
gjerne mens de fortsatt har en 
aktiv spillerkarriere. Gjennom 

foreldreengasjement. Mange ønsker 
å bidra og fyller ulike viktige roller i 
klubben. 
  – Det er veldig gøy at så mange vil 
bidra. Det hjelper oss med å holde 
stø kurs fremover. Alle drar i samme 
retning. 
Samtidig er ØHIL en stor klubb. Det 
krever mer enn engasjerte foreldre 
å håndtere 800 spillere fordelt på 
51 lag på jentesiden, og ca. 1 600 
spillere og rundt 120 lag totalt i hele 
klubben.
  Sju hele stillinger, fem halve 
stillinger, rundt 50 personer i mindre 

JENTER TRENER JENTER: I Øvrevoll Hosle 
er det rom for alle, og ofte er det jenter 
som trener jenter på klubbens barne- og 
ungdomslag. Her sørger Joshualyn Favour 
Reeves og Klara Uvaag-Danielsen for stor 
og god aktivitet på J12-treninga. Foto: 
Ivar Thoresen

FORBILDE OG TRENER: A-lagets toppscorer 
Joshualyn Favour Reeves er et forbilde for 
mange av de unge jentespillerne i ØHIL. 
Hun er også en av tre trenere for klubbens 
J12-lag. Foto: Ivar Thoresen
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trenererfaringen lærer de mer og får 
testet ut sitt eget lederpotensial og 
sine lederegenskaper.
  – Vi har veldig gode erfaringer med 
ungdommer som trenere, sier Bjørn 
Frode Strand.

En av dem som kan underskrive på 
det er Anna Vagstad Brunstad. De 
siste fire årene har hun kombinert 
egen spillerkarriere på ØHILs A-lag 
med å være trener to ganger i uka 
for de yngste på ØHIL-akademiet.
  – Trenererfaringen hjelper meg 
til å bli en bedre spiller. Det er en 
god kombinasjon, sier hun og roser 
jentemiljøet i ØHIL og hvordan 
klubben legger til rette for jentene 
på alle plan. 
  – Så tror jeg det er motiverende 
for de unge spillerne i klubbene å 
få et kjent ansikt fra A-laget med i 
trenerteamet.
  A-lagets toppscorer Joshualyn 
Favour Reeves bruker også ledig 
tid som medtrener på ØHILs 12-års 
lag. På det laget er også 14 år gamle 
Klara Uvaag-Danielsen med som 
trener for jentene som bare er to 
år yngre enn hun selv er. Et bevisst 
og lykkelig valg, både for Klara, 
12-årsjentene og klubben.

Et annet eksempel er Lotte Steen, 
som nå jobber fulltid som trener i 
ØHIL. Hun prøvetrente med ØHIL for 
fire pår siden, fikk en langtidsskade 
og måtte legge opp. I stedet satset 
hun på trenerkarrieren og har endt 
opp som trener på fulltid de siste to 
årene.
Også A-lagstrener Kjølv Inge 
Eidhammer mener det ligger en 
gevinst i at hans spillere bidrar på 
trenersida nedover i rekkene i ØHIL.
  – Som trenere blir spillerne viktige 
rollemodeller for de unge spillerne. 
Og samtidig skaper klubben med 
dette en fin mulighet for jentene til å 
ha noe å drive med ved siden av sin 
egen karriere.

Vil til Toppserien
Eidhammer snakker varmt om det 
gode miljøet, om kontinuiteten og 
om en klubb som legger godt til rette 
for utvikling av en toppidrettskultur 
for å nå det store målet: ØHIL til 
Toppserien. 

UNG TRENER: Klara Uvaag-Danielsen er bare 14 år, men er allerede i gang med 
trenerkarrieren som en av tre trenere for ØHILs J12-lag. Foto: Ivar Thoresen

NUMMER EN: Øvrevoll Hosle er 
i Norgestoppen når det gjelder 
kvinnefotball, både i kvalitet og kvantitet. 
Her gjøres det ingen forskjell på gutter og 
jenter. Foto: Ivar Thoresen
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51 LAG: Høsten 2021 har Øvrevoll 
Hosle 51 kvinnelag, fordelt på 31 
barnelag, 16 ungdomslag og fire 
voksenlag. Foto: Ivar Thoresen

VIKTIG SAMARBEID: ØHIL 
samarbeider tett med NTG Fotball 
om toppsatsinga. Hovedtrener 
Kjølv Inge Eidhammer (til høyre) 
mener det er avgjørende. Både 
keepertrener Gisle Olstad og 
assistenttrener Jens Petter Berg 
jobber både i ØHIL og på NTG, og 
får fulgt opp spillerne tett. Foto: 
Ivar Thoresen
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FAKTA

Øvrevoll Hosle IL
•
  Norges fjerde største klubb totalt, målt i antall spillere fra 13 år og 

oppover oktober 2021
•  Norges nest største klubb når det gjelder antall kvinnelige spillere 

pr. oktober 2021. ØHIL har 428 registrerte kvinnelige spillere fra 13 
år og oppover. Bare Lyn Fotball er større, med 434. 

•  Spillerne er fordelt med 185 i alderen 13-15 år, 121 i alderen 16-18 år 
og 119 spillere som er 19 år eller eldre.

•  Den klubben i Norge med flest jente- og kvinnelag pr. oktober 2021 
– totalt 51 kvinnelag fordelt på 31 barnelag, 16 ungdomslag og fire 
voksenlag.

Kilde: NFF

  Klubben trener og agerer som 
en toppserieklubb allerede, 
og foran neste sesong skal 
profesjonaliseringen øke enda litt.
• Flere morgentreninger skal sikre 

at det blir nok treningstimer til å 
tåle toppnivået

• Flere spillere skal lønnes, så de 
slipper å jobbe ved siden av

• Mer individuell oppfølging for 
å legge optimalt til rette for 
utvikling.

– Vi er nære. Alt ligger til rette for at 
vi skal kunne ta det siste steget om 
vi får på plass en liten bit til når det 
gjelder profesjonaliseringen. Men det 
er et trangt nåløye, og det er også 
klubber rundt oss som rigger seg, så 
vi må jobbe godt, sier Eidhammer.

Sentralt i denne prosessen er naturlig 
nok samarbeidet ØHIL har med NTG 
Fotball. Både A-lagsassistent Jens 
Petter Berg og keepertrener Gisle 
Olstad har en fot i begge leire og har 
med det gode muligheter til å følge 
opp de unge spillerne tett hele veien.
  – Samarbeidet blir mer effektivt og 
bedre år for år, sier Jens Petter Berg 
– som bruker halvparten av jobben 
sin i ØHIL og den andre halvparten 
på NTG.

Attraktiv klubb
Kjølv Eidhammer mener det 
faktum at ØHIL stadig kontaktes 

SPILLER OG TRENER: Flere av spillerne 
på ØHILs A-lag i 1. divisjon er også 
trenere i barne- og ungdomsfotballen, 
som Joshualyn Favour Reeves og Anna 
Vagstad Brunstad. Foto: Ivar Thoresen

AMBISJONER: Trener Kjølv Inge 
Eidhammer har klare ambisjoner om spill 
i Toppserien for Øvrevoll Hosle. Foto: Ivar 
Thoresen

av spillere som vil til klubben og av 
klubber som vil samarbeide er god 
dokumentasjon på at det jobbes godt 
i klubben, og at det er bygd et solid 
fundament over tid.
  – Det er gjort en solid jobb over tid. 
Klubben drives nøkternt og solid. 
Samtidig har vi store mål, og det er 
viktig at vi tør å drømme stort for å 
komme oss videre.




