Øvrevoll Hosle IL
Idrettsutvalget

02.12.2021 kl. 1900, Klubbhuset

Saksnummer
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Sak
Godkjenning av protokoll og innkalling
Idrettenes planlegging, revisjon
Årgangskalenderen, avklaring årganger
Årgangskalenderen, foreløpige erfaringer
Sportslige planer, endelig revisjon 2021
Boder Eikeli og Hosletoppen
Frivillighet
Møtekalender 2022
Eventuelt

Ansvarlig
Annette, Sverre
Langrenn
Sverre
Sverre
Sverre
Sverre
Sverre
Sverre
Annette, Sverre

Innkalt: Idrettene, idrettskoordinator, hovedstyret, daglig leder
Tilstede: Ellen (langrenn), Per (fotball), Anders (fotball), Eivind (bandy), Morten (alpin), Erik (håndball),
Annette (HS), Torunn (adm), Sverre (adm)
Forfall: Hopp, baseball
Kalender:
Torsdag 10. mars kl. 1930 (overgang vinter, sommer)
Torsdag 25. august kl. 1930 (sportslige planer)
Torsdag 10. november kl. 1930 (overgang sommer, vinter)
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

02.12.2021
122
Annette, Sverre
Orientering / Beslutning
Godkjenning av protokoll og innkalling

Innkalling med sakspapirer til møtet 02.12.2021 ble sendt ut 26. november.
Protokoll fra møtet 16.09.2021 er sendt ut i etterkant av møtet og publisert på www.ohil.no.
Vedtak:
Protokoll fra møtet 16.09.21 og innkallingen til møtet 02.12.21 er godkjent.
Eventuelle bemerkninger:
Torunn: til sak #119 er det 12 påmeldte på idrettsskolen fra Bekkestua skole dette året.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

02.12.2021
123
Langrenn
Orientering / Beslutning
Idrettenes planlegging, revisjon

Det ble vedtatt i sak 118 den 16.09.2021 («Idrettenes planlegging») at «Idrettene har prioritet i sin
kamp/konkurranse-sesong. Særidrettenes terminliste er premissgivende».
Det står videre at estimert periode for vinteridrettene er fra 15. oktober til 15. mars. Vinteridrettene langrenn,
alpint og hopp har ikke seriespill som fotball og håndball. Skirenn og konkurranser definerer ikke sesongen til
vinteridrettene. Det er for eksempel mange barn som driver med langrenn men som ikke deltar i skirenn eller
som kun deltar i et fåtall skirenn. Vi må hensynta idrettenes egenart. For vinteridrettene er sesongen på snø og
is veldig kort og det er svært viktig at vi kan utnytte snøen og isen til den er borte. Det vil oppleves svært uheldig
og urettferdig om vinteridrettene må avslutte sesongen 15. mars hvis det fortsatt er gode forhold på snø og is.
Langrenn og bandy har tradisjon for å starte opp sesongen i uken etter høstferien. Det står på alle bannerne
våre og alle langrennklubber vi konkurrerer med starter også uken etter høstferien.
Vedtak:
Vinteridrettene har sin hovedsesong fra høstferien til 1. april. I det enkelte år avslutter vinteridrettene uansett
sesongen når det ikke lar seg gjøre å ha treninger på snø og is. For håndball er terminlisten premissgivende,
slik det står i vedtaket fra 16.09.2021. I perioden fra høstferien til 25. oktober vil det være en overgangsperiode
hvor både vinteridrettene og sommeridrettene kan planlegge aktiviteter på samme dager. For aktiviteter som
kolliderer skal kamper og konkurranser prioriteres. I perioden fra 1. april vil det være en tilsvarende
overgangsperiode.
Den årlige revisjonen som gjøres «rundt nyttår» for vinteridrettene justeres til «senest 20. desember».
Eventuelle bemerkninger:
Sverre oppdaterer saken «idrettenes planlegging» og publiserer forenklet informasjon fra denne saken til
våre medlemmer via web-sak og evt i andre egnede kanaler.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

02.12.2021
124
Sverre
Orientering / Beslutning
Årgangskalenderen, avklaring årganger

NIFs definisjon av barneidrett:

Gitt at de ulike særforbundene har ulik praksis for sine sesongbestemmelser, har det vært utfordrende å
definere hva som skal være ØHILs krav til hvilken periode idrettenes årskull skal ta hensyn til hverandre. Eks:
sesongen for håndball og bandy som starter opp høsten de fyller 12 er definert som barneidrett, mens
skiforbundet definerer sesongen fra mai det samme året som ungdomsidrett.
I ØHIL har fotball fra tidligere vedtak av sportslige planer definert ungdomsidrett etter sesongslutt det året de
fyller 12 år.
I ØHIL har vi «Allsidighet» som en sentral verdi og har etablert en årgangskalender, der idrettene i barneidretten
skal ta hensyn til hverandre, og ikke planlegge aktiviteter samme dag.
For langrenn i ØHIL er det ønskelig at kravet om koordineringen opphører 1. mai det året barna fyller 12 år.
Vedtak:
Kravet fra IUs vedtak «Idrettenes planlegging» opphører 1. mai det året barna fyller tolv år.
Årgangskalenderen vil uansett kunne brukes for eldre årganger og målet også for eldre barn/ungdom må
være å tilrettelegge best mulig for hverandre.
Eventuelle bemerkninger:
Sverre oppdaterer saken «idrettenes planlegging» og publiserer forenklet informasjon fra denne saken til
våre medlemmer via web-sak og evt i andre egnede kanaler.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

02.12.2021
125
Sverre
Orientering / Beslutning
Årgangskalenderen, foreløpige erfaringer

Basert på vedtaket om «Idrettens planlegging» i forrige møte, ble ØHILs aktive Spond-grupper
implementert i Spond Club. Spond er foreløpig den beste varianten for å få en oversikt over aktivitetene i
ØHILs idretter, gitt at aktivitetene uansett legges der, og at vi på den måten unngår å etablere en «skyggeoversikt».
Administrasjonen jobbet hektisk med å få på plass kalender-løsningen, og informasjon om denne ble sendt
ut til idrettene 12. november. Selve løsningen, med innloggings-funksjonen på årgangsnivå ser ut til å
fungere fint.
Erfaringer:
- Gir en god oversikt over aktiviteter på tvers av årgangene
- Et nytt system krever tid til å få satt seg, og tar tid for det frivillige apparatet. Men det er stor tro på at dette
går seg fint til.

Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

02.12.2021
126
Sverre
Orientering / Beslutning
Sportslige planer, endelig revisjon 2021

På bakgrunn av vedtaket om «Idrettenes planlegging» i forrige møte, ble beslutning om vedtak av de sportslige
planene skjøvet til dette møtet.
Den generelle delen (klubbens føringer) skal oppdateres for alle idretter. Vedrørende sportslig innhold er det
ingen endringer i planene til Baseball og Alpin.
Vedlagt sakspapirene:
-

Forslag til oppdatert generell del
Oppdaterte sportslige planer for Fotball, Bandy, Håndball, Langrenn og Hopp

Vedtak:
Godkjent. Den generelle delen oppdateres i alle sportslige planer og publiseres på www.ohil.no
Eventuelle bemerkninger:
Torunn og/eller Sverre legger inn ny generell del i alle sportslige planer og publiserer disse når jobben er
gjort.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

02.12.2021
127
Sverre
Orientering / Beslutning
Boder Eikeli og Hosletoppen

Byggfaglinjen på Nesbru bruker dette skoleåret på å bygge nye boder/innbytterbokser til Hosletoppen og Eikeli.
Den første er tilnærmet ferdig og plasseres på Hosletoppen i uke 49.

ØHIL (ved HS) betaler for materialene, men ikke for jobben, og Sverre administrerer idrettenes tilgang. Behovet
er pt størst for Langrenn, som vil komme først inn. For Bandy og Fotball er det naturlig å se for seg en fordeling
knyttet til sesong og behov.
Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

02.12.2021
128
Sverre
Orientering / Beslutning
Frivillighet

2022 er definert som «Frivillighetens år». Tendensen i samfunnet er at dugnadsinnsatsen er nedadgående. Fra
DL-samling i BIR (2/12) er det tydelig at det er en utfordring å rekruttere til dugnader og verv. Flere klubber har
løsninger der man kan «betale seg ut», eller få fratrekk på aktivitetsavgifter ved å stille.
Med momentumet inn mot 2022 og ØHILs verdi «Frivillighet/Foreldredrevet» har Sverre lyst til å gjennomføre en
spørreundersøkelse om dette i ØHIL. Aktuelle områder å spørre om:
-

Vilje til å bidra vs vilje til å betale mer for deltakelse (mer betalte ressurser)
Aktuelle oppgaver som er aktuelle (knyttet til arrangement, for klubben, idretten, laget)
Omfang på aktuelle oppgaver, for eksempel antall pr år
Innhold i aktuelle oppgaver (knyttet til profesjon/kunnskap/erfaring)
Hva som skal til for å stille på en dugnad
Tidsfrister for innkalling til dugnad/oppgaver (stiller folk hvis de får beskjed i god tid)
Nødvendig/ønskelig med premiering, for eksempel reduserte aktivitetsavgifter som virkemiddel
Rutiner ala skolen, med faste oppgaver til årgangene

Eventuelle bemerkninger:
IU er svært positive til en slik undersøkelse.
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

02.12.2021
129
Sverre
Orientering / Beslutning
Møtekalender 2022

IU har ca 3 møter pr år, primært knyttet til sesongovergangene og revisjon av sportslige planer.
Vedtak:
Torsdag 10. mars kl. 1930
Torsdag 25. august kl. 1930
Torsdag 10. november kl. 1930
Eventuelle bemerkninger:
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Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Eventuelt:

02.12.2021
130
Annette, Sverre
Eventuelt
Eventuelt

Ingen saker.
Eventuelle bemerkninger:
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