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Orientering / Beslutning
Idrettenes planlegging

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. Saken ble
revidert 2. desember 2021.
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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Vedtak:
Idrettenes aktiviteter skal legges inn i en «Årgangskalender» i barneidretten, fram til 1. mai det året barna fyller
12 år. Også etter dette gir kalenderen en god oversikt slik at aktiviteter kan planlegges uten kollisjoner. Tilgang
til kalenderen gis til idrettenes ansvarlige på den enkelte årgang (gjerne flere).
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 uke 41 (etter høstferien) til 1. april. 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» innen 20. desember for sommeridrettens aktiviteter i vintersesongen.
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). Vedtaket krever at de sportslige ansatte og de sportslige utvalgene sørger for at føringene
følges. Ordningen er således basert på tillitt mellom idrettene.
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