
 

 

ÅRSMELDING FOR ØVREVOLL HOSLE IL 2021 
 

Hovedstyrets sammensetning 

Leder:     Elin Spjelkavik 

Nestleder:   Rune Feltman 

Økonomi:    Nikolai Johns 

Styremedlem (leder AU): Anders Bergland 

Styremedlem:   Annette Wisløff 

Styremedlem:   Christian Kjellby Nesset 

Vara styremedlem:  Henrik Testmann-Koch, Kristoffer Gaustad 

 

All idrett foregår i og drives av undergruppene som har egne styrer. 

 

Valgkomitéen har bestått av Vibeke Stiansen (leder), Hanne Meldal, Gjermund Ihler og Hilde Kristin Norddal 

(vara). 

 

Kontrollkomitéen har bestått av Christian Norløff og John Lien. 

 

 
Medlemssituasjonen 

ØHIL har fortsatt en stor stabil medlemsmasse, med en liten oppgang fra 2020 til 2021. Året 2021 var også i 

stor grad preget av korona-pandemien, og det er svært gledelig at vi i ØHIL har klart å opprettholde et så 

høyt aktivitetsnivå som mulig. Statistikken under viser antall registrerte medlemmer, også fordelt på idretter, 

fra de siste 5 årene. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Medlemskontingenten var i 2021 kr 800,- for aktive medlemmer, kr 200,- for støttemedlemmer og kr 1.300,- 

for familie-rabattert medlemskap. Fra og med 2017, har en andel av medlemskontingenten blitt øremerket 

anleggsprosjektet ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis. (200,- for aktive enkeltmedlemmer og 300,- for 

familierabatterte medlemskap).  

  

Medlemsrapport 31.12.2017

Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total Total org

ØHIL - medlemskap Menn 114 669 396 40 503 1722 Kvinner 70 549 241 40 368 1268 2990

Øvrevoll Hosle IL - Hopp Menn 0 3 2 0 0 5 Kvinner 0 1 0 0 0 1 6

Øvrevoll Hosle IL - Langrenn Menn 0 102 20 1 17 140 Kvinner 0 115 5 0 8 128 268

Øvrevoll Hosle IL - Alpint Menn 0 0 0 0 0 0 Kvinner 0 0 0 0 0 0 0

Øvrevoll Hosle IL - Håndball Menn 0 103 35 0 31 169 Kvinner 0 134 48 2 33 217 386

Øvrevoll Hosle IL - Fotball Menn 0 560 291 16 115 982 Kvinner 0 440 159 24 54 677 1659

Øvrevoll Hosle IL - Bandy Menn 2 113 37 7 64 223 Kvinner 0 9 1 0 4 14 237

Øvrevoll Hosle IL - Baseball Menn 0 0 13 0 9 22 Kvinner 0 0 2 0 1 3 25



 

 

Økonomi og administrasjon 

Vi har også i 2021 brukt Økonomispesialisten for føring av regnskap og utbetaling av lønn. Undergruppene 

og hovedstyret har fått rapporter kvartalsvis og dette har gitt ØHIL et godt utgangspunkt for den gode 

kontrollen vi har hatt på økonomien dette året.  

 

Idrettslaget har fortsatt en sunn økonomi, med god egenkapital. I 2021 hadde klubben et positivt årsresultat 

på kr 608.578,- og en egenkapital på kr 11.658.003,-.  

Klubben og våre idretter er flinke til å budsjettere, og et positivt resultat er hovedstyret og daglig leder svært 

tilfreds med, spesielt i den spesielle situasjonen vi har vært i.  

Hovedinntektskilden til klubben er treningsavgiftene i idrettene, klubbens medlemskontingent og offentlige 

tilskuddsordninger. Andre gode inntektskilder er normalt cuper/renn/arrangementer, Grasrotandelen (Norsk 

tipping), samt sponsorer knyttet til utstyrs-, arena- og webprofilering. Også i 2021 har ØHIL truffet godt på 

søknader om ulike krisepakker fra staten og Bærum kommune. I tillegg til støtteordninger knyttet til 

pandemien har klubben fått dekket hoveddelen av økte strømkostnader mot slutten av året.  

 

I 2021 har klubben hatt daglig leder i 100% stilling, klubbsekretær i 50% stilling, idrettskoordinator i 50% 

stilling. ØHIL fotball og ØHIL håndball har hatt sportssjef i 100%. I tillegg har klubben, og spesielt fotball, 

flere midlertidige ansatte sportslige roller, både 100% og i mindre brøker. 

 

Tilskudd fra stiftelser/det offentlige 

Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (350.000,-) til ny ismaskin i ØHIL idrettspark.  

 

I tillegg til støtten som tidligere er gitt til realisering av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, har vi søkt om 

kommunale enøk-midler for å kunne oppgradere lysanlegget på banen. Det er bevilget 400.000,- i 2021 og i 

tillegg 200.000,- nylig.  

 

 
Hovedstyret 

Møteaktivitet 

 

Hovedstyret har i kalenderåret 2021 gjennomført 11 styremøter og behandlet til sammen 72 informasjon- og 

beslutnings-saker. I henhold til vår rutine ligger alle protokoller publisert på www.ohil.no. På vanlig måte har 

alle idrettene hatt møterett i de fleste av de formelle styremøtene. Idrettene (totalt 7) har forut for hvert 

styremøte fått invitasjon til å delta, samt tilsendt saksunderlag.  

Hovedsaker som er behandlet i 2021: 

  

- ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

- Andre anleggsprosjekter 

- Håndtering av Korona-pandemien 

- Organisering av toppfotball i ØHIL 

 

Åpenhet 

 

Hovedstyret har engasjert seg for å gjøre alle prosesser i klubben og idrettene så transparente som mulig. 

Det betyr at vi legger opp til at alle klubbens og idrettenes referater/protokoller publiseres på www.ohil.no.  

Protokoller fra avholdte møter i hovedstyret finnes på www.ohil.no/hovedstyret 

 

  

http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/
http://www.ohil.no/hovedstyret


 

 

Anleggsutvikling 2021/pågående prosjekter 2022 

ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 

Det er lagt ned mye jobb i dette prosjektet lenge og spesielt i 2021. Oppstart for prosjektet var i 

sommerferien, og daglig leder har publisert ukentlige rapporter på framdriften. Estimert åpning av anlegget 

er på forsommeren 2022. 

Eikeli kunstgress 2 

 

Prosjektet har oppstart i april, med forventet ferdigstillelse på forsommeren 2022.  

 

Utstyrsboder Hosletoppen og Eikeli 

 

Byggfaglinjen ved Nesbru vgs har bygget to boder for oss, kombinert med sittebenker. En av disse er 

plassert på Hosletoppen og en skal plasseres på Eikeli, når den nye banen står klar.  

 

Eikeli flerbrukshall 

 

Hallen bygges av Viken fylke og Bærum kommune. Antatt ferdigstillelse var høsten 2021. Det siste vi nå har 

fått informasjon om er at hallen benyttes av Eikeli skoles kroppsøvingsaktiviteter, og at den åpner for bruk av 

idrettslagene i april 2022.  

 

 
Arrangementer – klubb/samarbeidsprosjekter 

Julemarkedet 

 

Et etterlengtet comeback for julemarkedet dette året! Det var kvinnelaget i fotball som sto for arrangementet, 

med god drahjelp fra idrettskoordinator og den øvrige administrasjonen.  

 

Anleggsutvalget 
 

Anleggsutvalget hadde 4 møter i 2021, der det meste dreide seg om innspill til Bærum kommunes 

anleggsplan for 2023-2026. Følgende prosjekter ble meldt inn:  

- Ekstrakostnader ØHIL idrettspark  

- Led-lys ØHIL idrettspark  

- Takløft klubbhuset på Hosle  

- Stadionbygning Hosle 

- Hosletoppen kunstgress/beachhåndball  

- Jarmyra klubbhus/kunstgress 

De 3 første prosjektene er de mest sannsynlige å få støtte til. De øvrige virker lite sannsynlige på bakgrunn 

av regulering.  

Protokoller fra avholdte møter finnes på www.ohil.no/anleggsutvalget 

Anders Bergland (leder anleggsutvalget), Sverre Nordby (daglig leder) 

 

 

  

http://www.ohil.no/anleggsutvalget


 

 

Idrettsutvalget 
 

Idrettsutvalget består av en representant for hver av ØHILs idretter, og leder av utvalget er Annette Wisløff, 

styremedlem i ØHILs hovedstyre. Idrettskoordinator Torunn Kvitli og daglig leder Sverre Nordby har deltatt 

på møtene og forberedt sakspapirer til møtene.  

Idrettsutvalget (IU) har avviklet fem møter i 2021. Protokollene ligger på Idrettsutvalget - Øvrevoll Hosle IL 

(ohil.no) 

Idrettsutvalget har i 2021 jobbet med sesongbestemmelsene ettersom både fotball og håndball har fått 

utvidet sitt seriespill og dette ikke lar seg ikke gjennomføre i tråd med de tidligere oppsatte sesong-

bestemmelsene. Her ble det vist litt fleksibilitet i begge ender, med enighet om at kamp går foran trening og 

nytt vedtak ble fattet på sesongbestemmelene. Vinteridrettene har sin hovedsesong fra høstferien til 1. april, 

og sommeridrettene fra 1. april og til høstferien. 

For å få flere medlemmer, og ikke minst beholde medlemmene ønsket et samlet Idrettsutvalg å innføre 

obligatorisk Mini-medlemskap pålydende kr 250,- for alle deltagere i regi av Allidretten. Hovedstyret var enig i 

Mini-medlemskapet for barn på Allidretten, men besluttet at Mini-medlemskap skal koste kr 100,-. 

En av IUs store saker dette året har vært innføring av en årgangskalender for å gjøre planleggingen og 
koordineringen av idrettenes kamper, cuper, renn og treninger lettere for brukerne. Kalenderen var oppe og 
gikk ila høsten og har vært et godt verktøy, samt har gitt brukerne noen utfordringer også. 
 
Det ble også fattet vedtak på at idrettens planlegging / koordinering av årgangskalenderen opphører 1. mai 
det året barna fyller 12 år. 
 
Revidering og godkjenning av idrettenes sportslige planer står i mandatet til IU og er en viktig jobb hvert år. I 

år ble det foretatt noen små justeringer på bandy, fotball og langrenn.   

År 2022 er frivillighetens år og det er et ønske at alle idrettene har fokus på de frivillige og det fantastiske 

arbeidet de frivillige legger ned for barn og unge i ØHIL. 

Annette Wisløff (leder idrettsutvalget), Torunn Kvitli (idrettskoordinator), Sverre Nordby (daglig leder) 

 

Allidrett 

Året 2021 ble nok et år med pandemi-utfordringer for Allidretten. 

Ansvarlig for Allidretten er Idrettskoordinatoren. Nye øktplaner er utarbeidet og gamle bearbeidet i tråd med 

koronaens retningslinjer og videreført denne sesongen. All informasjon om Microgym, Barneidrett, Ball-lek 

og Idrettsskolen publiseres på kommunikasjonskanalene som ohil.no/allidrett og Facebookgruppen ØHIL 

Allidrett. All intern-kommunikasjon i gruppene går på Spond.  

Aktivitetsplan som omhandler alle aktiviteter i regi av Allidretten (Microgym, Barneidrett, Ball-lek, Microfotball, 

Fotball og Idrettsskolen) finnes her: 

Aktivitetsplan-01032021.pdf (ohil.no) 

Året 2021 har Microgym-gruppene vært inndelt i de årstallene de er født i, 2017 og 2018, og dette har 

fungert veldig bra i år også. Våren 2021 hadde vi Microgrupper for barn født i 2018 på Hosle skole og i 

gymsalen på Jarmyra Idrettsbarnehage. Grupper med barn født i 2017 hadde vi på Eikeli, Grav og Hosle 

skole og fokuset under øktene var lek og bevegelsesglede. Samtidig var øktene tilrettelagt med tanke på å 

utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.  

https://ohil.no/idrettsutvalget/
https://ohil.no/idrettsutvalget/
https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/03/Aktivitetsplan-01032021.pdf


 

 

Barneidretten hadde grupper for barn født i 2016, og under treningen her ble det lagt vekt på å stimulere 

barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Vi hadde fire grupper på Barneidretten 

fordelt på Eikeli, Grav og to grupper på Hosle skole.  

Foruten gymsalene på skolene har det vært flere uteøkter i løpet av sesongen for Barneidretten hvor 

klubbens øvrige arenaer har blitt benyttet. Det er frivillige foreldre som stiller som aktivitetsledere og leder de 

fleste øktene.  

Alpin og Hopp er to av ØHILs idretter som ikke hadde kapasitet til å delta med Barneidretten i 2021. De 

øvrige idrettene gjennomførte to økter med Barneidretten og idrettene var veldig behjelpelige med å tilpasse 

tid og sted for gjennomføring av øktene. Ungdomstrenerne, som både leder og gjennomfører idrettenes 

økter var flinke, og både aktivitetslederne og foreldrene gav gode tilbakemeldinger på idrettenes økter på 

Barneidretten.  

Ball-lek for 5-åringene, som var ØHILs nyeste konsept innen Allidretten, startet med en gruppe på 20 barn 

høsten 2020. Vinteren 2021 var Ball-lek på isen i regi av bandy og intensjonen var at håndball skulle overta 

etter vinterferien, men håndball klarte ikke å stille med trenere på våren så fotball steppet inn igjen og driftet 

Ball-leken ut mars. Her også er det trenere fra idrettene som leder øktene.  

Allidretten måtte begrense antall barn på øktene da korona-restriksjoner igjen ble innført, og vi fikk dessverre 

en brå avslutning på flere av gruppene våren midt-våres. 

Idrettsskolen (barn i 1. klasse) fikk igjen veldig gode tilbakemeldinger.  Her var alle idrettene (utenom Alpin) 

inne inntil fire-fem uker av gangen og så langt det lot seg gjøre i sammenhengende uker. Aktivitetene ble 

gjennomført på idrettenes egne arenaer, baner, fielder m.m., og barna ble på den måten godt kjent med de 

ulike idrettsgrenene.  

Idrettsskolen er ikke foreldredrevet da det er idrettene selv som stiller med trenere. På den måten sikrer vi 

oss gode trenere med fokus innen egen idrett noe vi tror skaper et godt rekrutteringsgrunnlag til alle 

idrettene. På Idrettsskolen settes det enda større fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, 

bevegelse, mestring og samspill enn det som gjøres på Barneidretten. Idrettsskolen følger nesten hele 

skoleåret med oppstart i slutten av august og holder på ut mai året etter.  

Denne våren ble aktiviteten til Baseball kraftig redusert pga strenge korona- restriksjoner med begrensning 

på antall deltagere. Dette ble løst ved at Baseball tilbød barna å delta på Baseball på høsten.  

ØHIL Allidrett hadde i løpet av høsten 2021 fotball med 2015 åringene (1. klasse) og Baseball med 2014 

årgangen (2. klasse) på samme tid, og dette medførte litt ekstra organisering, men det var spesielt bra for 

baseball som hadde en fin gjeng på trening denne høsten, og de har fortsatt med baseball gjennom vinteren 

2022.  

Eller er det flere av foreldrene som igjen etterspør Idrettsskole for 2. klassingene da barna fortsatt ikke har 

«funnet» sin idrett ennå. Dette har tidligere vært diskutert i Idrettsutvalget, men idrettene ønsker å starte opp 

med særidrettene og flere starter allerede nå i 1. klasse. 

For å delta på Idrettsskolen må barna være medlem i klubben. 

Idrettsskolen startet opp igjen med nye barn i slutten av august. Det var som vanlig fotball som hadde de 

første fem ukene og barna ble fordelt i egne treningsgrupper. Her ble foreldrene bedt om bistand til å sette 

opp og rydde ned treerbanene som ble brukt på Hosle kunstgress hvor aktiviteten foregikk. Dette pga stor 

kapasitet på kunstgresset, og tilgang på trenerne. I år var det mange unge fotballjenter som var trenere. 

Jentene fikk gode tilbakemeldinger fra foreldrene og mange var veldig flinke til å engasjere barna. Vi håper 

ØHIL fotball tar vare på og utvikler disse jentetrenerne i klubben. 



 

 

I og med at Idrettsskolen omtrent er ute hele tiden slapp vi her unna mesteparten av ØHILs retningslinjer 

ang. smittevern ifm koronaen. 

I begynnelsen av oktober startet vi opp med de øvrige gruppene, Microgym, Barneidrett og Ball-lek, og da i 

tett samarbeid med barneskolene som vi disponerer. Da skolene var på grønt nivå den første tiden slapp vi 

listene med retningslinjene for smittevern i oppstarten, men så ble det innført restriksjoner igjen og rutinene 

vi utarbeidet i fjor, og som fungerte bra, ble iverksatt. 

Flere av gruppene både på Microgym og Barneidretten var fulle før oppstarten, men barna fikk tilbud om å 

delta på de øvrige gruppene, samt at det ble satt opp ventelister. Det vurderes å utvide tilbudet, men vi har 

litt kapasitetsproblemer med gymsaler på mandagene som er «satt av» til Allidretten og vi må eventuelt 

bruke en annen ukedag. Høsten 2021 hadde ØHIL over 300 barn i aktivitet på Allidretten.  

Ved oppstarten i oktober var aktivitetslederne klare på alle gruppene. De aller fleste hadde meldt seg frivillig, 

men noen måtte som vanlig purres på. Aktivitetslederne er fritatt for treningsavgiften på egne barn og de gjør 

en utrolig flott jobb med barna. På hjemmesiden til ØHIL Allidrett finnes ferdige øktplaner som 

aktivitetslederne kan følge: Allidrettgrupper - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) 

Også i år har det vært litt frustrasjon blant aktivitetslederne på Grav skole da vi ikke kan låne skolens utstyr 

til gjennomføring av øktene. Det har vært kjøpt inn litt mer utstyr til de ulike gruppene spesielt på Grav, men 

vi har plassbegrensning i skapet vi disponerer på skolen. I år har aktivitetslederne på Microgymmen på Grav 

skole vært veldig kreative og laget egne økter uten bruk av så mye utstyr, og det er en fryd å komme innom 

den gymsalen på mandagene og se hvor fornøyde barna er.  

Torunn Kvitli, idrettskoordinator 

 

ØHILS IDRETTER 
 

 
Alpin 
 
For sesongen 2021/2022 for ØHIL Alpin har vi hatt 28 utøvere som er 9 fler enn året før. Det er flere foreldre 

og søsken som har meldt seg inn i ØHIL som familiemedlemmer, så det den totale medlemsmasse er noe 

høyere. Fordelingen mellom jenter og gutter er henholdsvis 18 gutter og 10 jenter. Alderen er fra 6-12 år. 

Hovedsakelig er barna tilhørende på Hosle skole.  

 

Det har ikke vært noen innendørstrening på høsten. 

 

Oppstart for trening i Krydsbybakken var 5.januar. ØHIL Alpin har kun hatt foreldre som trenere, da det har 

vist seg meget vanskelig å få tak i ungdomstrenere. Ordningen med foreldretrenere har fungert bra.  

 

Utendørstreningene har vært gjennomført hver onsdag fra 1830-2000. Oppmøte har vært bra og styret 

opplever at treningstiden passer godt for deltakende utøvere.  

 

Klubbmesterskap er planlagt til 30.mars. 

 

Håkon Engebu, styreleder ØHIL alpin 

 

 

Bandy 

Årsmelding ØHIL Bandy 2021 (årsmeldingen tar for seg bandysesongen 2021/2022, samt kalenderåret 

2021)  

https://ohil.no/allidrett/allidrettgrupper/


 

 

Bandystyret har i år bestått av:  

 

Eivind Thorne (a-laget) Leder og kommunikasjon, styret siden 2012  

Andreas Dehlie (forelder 2010) Økonomiansvarlig, styret siden 2018  

Jon Erlend Dahlen (forelder 2003 og 2009) Rekrutteringsansvarlig, styret siden 2013  

Martin Rostrup (forelder 2006/2007/2011/2015) Inntektsansvarlig, styret siden 2018  

Erik Legernes (forelder 2006/2008/2012) Anleggsansvarlig, styret siden 2016  

Hildegunn Grønseth (forelder 2008) Dugnadsansvarlig, styret siden 2019  

Andreas Weidemann Hertzenberg (forelder 2010/2012/2016)  

I etterkant av fjorårets årsmøte ble det gjort noen justeringer i bandystyret. Andreas Weidemann 

Hertzenberg ble innstilt som ny leder av ØHIL Bandy i styremøte 08.06.21, og ble formelt valgt på 

ekstraordinært årsmøte i ØHIL 21.06.21. Eivind Thorne fortsetter i styret som leder for sportslig utvalg.  

Bandystyremøte 08.06.21 var Hildegunn sitt siste. Bandystyret ønsker å benytte anledningen til å takke 

Hildegunn for sitt bidrag for ØHIL Bandy!  

På styremøte 15.09.21 ble Kaja Smedal invitert til å være med og hun har vært med gjennom hele sesongen 

og stiller formelt til valg på årsmøte som kommer.  

Petter Breistøl vært med i prosjektgruppen for kunstgress/kunstis på Hoslebanen.  

Bandystyret har hatt 10 protokollerte møter i 2021 og behandlet 50 saker. Viktigste punkter som har vært 

jobbet med:  

- Planlegging og gjennomføring av sesong med alle tilhørende arrangementer  

- Arbeid med rekruttering av frivillige i bandygruppen, og rekruttering av medlemmer  

- Anlegg ØHIL Idrettspark Kunstis og kunstgress  

- Økonomi og inntekter  

Alle protokoller fra alle møter ligger tilgjengelig på ohil.no under bandy.  

Tusen takk til styret i ØHIL Bandy, alle lagledere, trenere og andre som jobber knallhardt for å få ØHIL 

Bandy til å fungere!  

Gjennomført i 2021  

2021 har vært preget av COVID19 pandemien, men vi har heldigvis hatt mer aktivitet enn forrige sesong. Vi 

fått gjennomført noen inntektsbringende dugnader Salvadugnad og søppelrydding. Dessverre ble måtte 

både ØHIL Bandy Cup og Skøytedisco avlyses som følge av smittevernrestriksjoner for arrangementer. Vi 

fikk heller ikke arrangert bandyakademi eller vinterferiebandy. Heldigvis har det vært mulig å gjennomføre 

bandyskole og vi har hatt over 50 deltakere. Dette er svært viktig for videre rekruttering.  

Økonomi  

Først av alt takk til våre gode sponsorer. Dette er viktige bidrag til gruppen. Takk til Hertz, Jar Bygg, Sysplan, 

Baker Tilly som har vært med i mange år. ØHIL Bandy hadde i 2021 et overskudd på ca. 141.000kr. 

Budsjettet var på 30.000kr så 2021 ble et år med god og solid drift. Salvadugnaden gir svært viktige 

inntekter. Samtidig har medlemsmassen økt med en fin og stor gruppe med nye bandyspillere på 

bandyskolen og økt senioravdeling. Rekrutteringen er svært viktig. ØHIL Bandy har nå en trygg og god 

økonomi med egenkapital på 480.000 kr, det er viktig når vi nå går inn i en ny epoke med kunstisbane.  

  



 

 

Sportslig sesongen 2021/2022  

Idrettskolen/Ball-lek  

Vi hadde i januar og februar ansvar for Idrettsskolen og ball-lek. Her var det masse skøytelek og mange som 

fikk opp øynene for skøyter. Aktiviteten ble gjennomført på Hosletoppen på naturisbanen der. Svært viktig at 

dette kunne gjennomføres i nærmiljøet. Vi håper å se mange av de på bandyskolen neste år. Her har vi også 

fått trent opp yngre trenere sammen med erfarne trenere som er viktig for fremtiden.  

Bandyskolen 2014/2015  

Bandyskolen 2014 og 2015 har hatt en god sesong med treninger på både BIP og Hosletoppen. Vi har ca 64 

spillere (28/36 utøvere) som har vært med hele veien, og enda flere har vært innom og fått en introduksjon i 

skøyter og bandy. De har spilt sine første cupkamper i vinter med stor glede og stolthet. Bare det å få på seg 

en drakt og motta pokal var nok til å begeistre og bli med på 3 cuper i år. Vi vinner og taper med godt humør, 

og har lært oss ØHIL heiaropet! Populært med Trener Ludvig og Leo som har drillet barna i både hauk og 

due, ulike øvelser, og kamptrening. Vi har fortsatt mye å lære og gleder oss til mer bandy på Hoslebanen 

neste sesong. En stor takk rettes også til fedrene Ole og Henrik som har stilt opp gjennom hele sesongen.  

7er lagene  

2013-årgangen har hatt en morsom bandysesong der vi startet med noen treningsøkter i Jar ishall på 

høsten. Utover i sesongen har vi trent en gang i uken på Bærum idrettspark og en gang i uken på 

Hosletoppen.Det har vært akkurat passe treningsmengde. I høst var det en åpen Korona-luke med mindre 

restriksjoner. Da stilte vi med to lag i Skiold-cup på Marienlyst Stadion og begge lag hadde en strålende 

bandyhelg. Solberg Cup og Røa-cup ble Korona-avlyst, men vi fikk med oss Ullern cup på tampen av 

sesongen. Seriekamper har det blitt få av, men vi satser på flere kamper neste år. Gruppen består av 26 

spillere, hvorav 4 er jenter. Det var noe frafall på starten av sesongen, men på nyåret har det begynt to nye 

spillere som vi gleder oss stort over. 8. mars avsluttet vi sesongen med pizza og brus på Egon Bekkestua. 

100% oppmøte så det blir livlig! 2013 er en topp gjeng med spillere som det er gøy å være årgangsansvarlig 

for. Vil også takke ungdomstrenerne Thoms Wiken, Georg Sollien og Oscar Thue for strålende innsats!  

 

2012-årgangen er en stor og morsom gjeng (33 spillere) som har gjennomført sesongen på en glimrende 

måte. Årgangen er den nest største i ØHIL Bandy. Vi har gjennomført treninger både på BIP og på 

Hosletoppen, og foreldre har vært flinke til å stille opp som medhjelpere på trening og cuper. Årgangen har 

deltatt på de fleste av mulige cuper, og har også vist noen veldig gode prestasjoner på banen. Sesongen 

startet med en super tur til Hamar-cup, med overnatting på hotell for de fleste og veldig fint sosialt 

arrangement på kvelden før cup. Gjengen gleder seg veldig til neste sesong, og ser frem til å spille på egen 

bane igjen med kunstis og flotte fasiliteter.  

2011-årgangen har hatt sin femte sesong, stemningen og iveren er fortsatt god. Selv om pandemien fortsatt 

satt relativt store begrensninger på aktiviteten, slik at vi har fått spille ganske få kamper, har gjengen holdt 

motivasjonen oppe og stilt opp på treninger i all slags vær fra november til nå. Vi har ikke hatt noe frafall av 

spillere, derimot har det kommet en spiller fra Haslum. Treningsiveren gir resultater og vi ser stor fremgang 

på både skøyte- og kølleteknikk. Sebastian og Laurits er dyktige og svært populære blant barna. Vi håper å 

få kunne beholde dem videre. Sesongen avsluttes med god stemning og vi håper å være minst like mange 

spillere neste sesong.  

2010-årgangen har hatt en fantastisk sesong, til tross for pandemi og uforutsette endringer. Det er en fin 

gjeng som holder sammen og vi har gjennomført treninger på BIP og deltatt på cuper som normalt. Vi ser en 

kjempefin utvikling av spillerne i årgangen. Rent sportslig har sesongen vært god, lag fra årgangen har 

vunnet Hamar-cup og Snarøya-cup. Vi har kommet på andreplass i Ullern-cup og førsteplass i B-sluttspill i 

Vänersborg-cup i Sverige. Noen spillere har fått mulighet til å spille i eldre årganger og relasjoner er etablert 

på tvers av årgangene. Vi har også fått bistand fra 2011-gjengen ved noen anledninger.  



 

 

2009-årgangen har hatt en super sesong. Vi har hatt godt oppmøte på trening, deltatt på mange cuper og 

seriespill. Vi har plukket pokaler i mange av cupene, men også kjent på tap/skuffelse når det butter. Som alle 

andre lag hadde vi det tøft i januar og begynnelsen av februar med mye sykdom. Det har gjort at vi har 

kunnet ta med oss mange 2010 spillere, og selv fått spille opp på smågutt. Dette er bra for de neste årene, 

hvor vi skal spille sammen.  

Smågutt 2007/2008  

Vi sparket sesongen i gang med en teoriøkt ledet av Eivind Thorne med bistand av blant annet Lucas 

Dahlen, Alexander Skavhaug og Peter Blume. Det var et godt oppmøte, som ble avsluttet av en økt på isen 

hvor de viktigste punktene ble prøvd ut i praksis.  

Smågutt har i år vært i en sårbar situasjon hvor vi har mistet flere spillere, ett par har vært ute på grunn av 

sykdom og det har vært mye covid-19 smitte i laget. Vi har vært nødt til å få hjelp fra både 06-årgangen (to 

på disp.), 09-årgangen og 10-årgangen for i det hele tatt å kunne gjennomføre seriekampene og NM 

kampene våre. Både 06, 09 og 10 har gledelig hjulpet til, og uten dem hadde ikke vi klart denne sesongen!  

Vi har i år hatt Lucas Dahlen som «ungdomstrener» bistått av Peter og Alexander. Treningene, som har vært 

noe amputerte siden det ikke ble noe is på Hoslebanen, har vært effektive, intense og lærerike! Vi avsluttet 

heldigvis sesongens siste kamp i Sarpsborg med en fin 7-2 seier! Dette ga en stor vitamin-innsprøytning til 

både ungdommene og de voksne. Så nå er alle klare for neste sesong på egen kunstis.  

Sesongen til Smågutt avsluttes med Ullevål Småguttcup på Bergbanen og samling av laget på kvelden med 

restaurantbesøk og NM finalen for herrer.  

Gutt 2005/2006  

Dessverre har det vært stort frafall i denne gruppen. Det er andre sesong vi ikke har nok spillere til å stille 

lag. Forrige sesong gikk 2005 spillerne til Hauger/Haslum, de ble der også denne sesongen. 2006 årgangen 

måtte derfor finne andre løsningen og har i år samarbeidet med Høvik.  

Junior 2004/2003/2002  

Vi har samarbeidet med Hauger (Haslum) om junior. Dette er andre sesongen med samarbeid. Det fungerer 

svært godt, hvor vi er en stor gjeng som vil mye. Vi har 4 spillere fra 2003 med på laget. De startet opp i april 

med barmark og isøkter. Vi har hatt en god sesong. Våre juniorer har også spilt på a/b-lag gjennom 

sesongen.  

B-laget Senior Herrer  

B-laget var tilbake til sine sjette sesongen, etter at COVID19 satte en stopper forrige sesong. Laget har 

rekruttert noen nye spillere og samtidig holdt på de som har vært med siden oppstarten. Denne sesongen 

bestod gruppen av 17 spillere i tillegg til at både juniorspillere og a-lagspillere har bidratt. Veldig bra at 

gruppen overlevde C19 og kom tilbake både større og sterkere. Lagleder har vært Christoffer Berntzen. Det 

har vært god stemning og flere jevne kamper.  

A-laget Senior Herrer  

A-laget ble også stoppet fra aktivitet forrige sesong på COVID19, så fra eliteserien 19/20, var det full stopp i 

20/21 men denne sesongen var endelig 1.divisjon tilbake. Målsetningen var å vinne serien. Laget trente 

innenfor smittevernreglene barmark fra sommeren frem til sesongstart. Pandemien preget fortsatt sesongen, 

og det har vært stor usikkerhet og blant annet 4 ukers spillestopp rundt nyttår. Det har vært noe utskiftning 

på laget, noen yngre som flyttet for å studere, men vi har også fått med flere nye spillere, blant disse gledelig 

comeback i klubben for Knut og Simen Holmen-Jensen. Knut og Simen har flust med NM gull herrer elite, 

etter en lang karriere i Stabæk. Gutta fant seg raskt til rette i laget og har bidratt mye denne sesongen. Totalt 

har 27 ulike spillere fått tellende kamper i år. Det ble en svært jevn avslutning på sesongen der både Røa, 

NTNUI og ØHIL kjempet om de tre øverste plassene. De to siste kampene i årets serie var mellom ØHIL-

NTNUI (5-5), og Røa-NTNUI (5-4). Dermed vant Røa serien og NTNUI fikk 2.plass. Vi har 1 mål og 1 poeng 



 

 

fra å vinneserien og sikre plass i eliteserien. Samtidig er spillergruppen innstilt på at en ny sesong i 

1.divisjon, for første gang på egen hjemmebane, med kunstis på Hosle blir veldig gøy. Vi gleder oss til neste 

sesong!  

Old Boys  

Vi har denne sesongen etablert et Old Boys lag! Det er 23 år siden forrige gang. Sesongen 1998/1999 stilte 

Øvrevoll Hosle i Old Boys avdeling A. ØHIL har igjen har fått etablert et Old Boys lag, det kan bety at 

snittalderen på A-laget er i ferd med å bli litt for høy. Uansett så er det et steg nærmere ØHIL Bandy sitt mål 

om å ha lag i alle årsklasser. Ekstra gøy er det at Old Boys laget fikk en 2.plass i seriespillet og dermed er 

kvalifisert til NM sluttspill. ØHIL møtte Ullevål til NM semifinale, dessverre på lørdag en, som er dårlig 

kampdag for oldboysere. Vi stilt med redusert tropp, og tapte dessverre 4-1. I kombinasjon med 1.divisjon er 

det lov og også spille Old Boys. Vi fikk med en stor gruppe på trening, selv om ikke alle fikk debutert i 

seriespill. 11 spillere fra a-laget og 7 rene Old boysere fikk kamper i året sesong.  

Foreldrebandyen  

Pga at Hoslebanen har vært byggeplass har det vært lite aktivitet i foreldrebandygruppen. Det ble noen 

treninger på Bærum Idrettspark, men vi håper og ønsker økt aktivitet neste sesong.  

Representasjon  

Kretslag 2006: Mikkel Smedal og Henrik Legernes (reserve)  

Kretslag 2007: Emil Rostrup. Jonas Blume (syk)  

Landslag U17: Eivind Thorne (lagleder/trener) for 4 sesongen, men dessverre ble det ikke noe mesterskap 

pga Covid19 og Russland sin krig i Ukraina  

Landslag U19: Simen Høyer (keeper) var med i bruttotropp som en av tre keepere. Laget fikk dessverre ikke 

deltatt i noe mesterskap pga Covid19.  

I ØHIL har vi to ivrige medlemmer som har hatt styreverv utenfor klubben.  

Oslo & Akershus bandyregion: Eivind Thorne (leder) Norges Bandyforbund 

Seksjonsstyret Bandy: Elisabeth Lycke Kjøllmoen (styremedlem)  

 

Dommer NM-finale: Sebastian Solberg, meddommer i NM-finale Herrer Elite  

2021-2022 sesongen  

 

Vi har ikke klart å stille lag i alle klasser, blant annet har vi manglet eget juniorlag og guttelag. Vi fikk etablert 

et Old Boys lag som er svært gledelig. Det god rekruttering på 7’er lagene, så medlemstallet vokser!  



 

 

Anlegg:  

Etter en kuldeperiode tidlig i oktober/november kom mildværet tilbake. Det var hvit jul, men ikke mye snø. 

Det har også vært svært lite snø etter nyttår, men en stabil periode i januar med kulde. Februar ble nok 

mildere enn vanlig.  

Hoslebanen:  

Det har ikke vært is på Hoslebanen denne sesongen. Det er selvfølgelig trist, men årsaken er svært positiv. 

Hoslebanen har vært byggeplass for kunstgress og kunstisanlegget. Selv om de mest optimistiske sjelene 

håpet at banen skulle kunne bli klar rundt nyttår, har vi alltid visst at dette er et stort og krevende prosjekt og 

det er mye viktigere at det blir bygget skikkelig og står godt de neste 30 årene. Gjennom hele byggeperioden 

har det vært lagt ut ukentlige oppdateringer på nettsidene ØHIL Idrettspark - Hoslebanen kunstis og 

kunstgress - Øvrevoll Hosle IL (ohil.no) . Vi gleder oss til å ta i bruk egen hjemmebane med kunstis neste 

sesong!  

Driftsgruppen: Siden det ikke har vært is på Hoslebanen har det heller ikke vært mye aktivitet i driftsgruppen. 

Vi har gjort noen omorganiseringer og Morten Søsveen har tatt på seg et lederansvar for gruppen. Morten 

har gjennom sesongen jobbet med planlegging av drift og behov for driftsmaskiner.  

Eikelibanen:  

Det har ikke vært is på denne banen i vinter pga utbyggingen av Eikeli VGS flerbrukshall.  

Hosletoppen:  

For andre sesong på rad fikk vi naturis på Hosletoppen igjen. Det ble en stor suksess og banen har vært 

meget populær. Vi skal jobbe med kommunen for å sørge for at dette fortsetter. ØHIL Bandy har avholdt 

treninger for 7’er lagene på banen i januar.  

Grav skole:  

Det har i løpet av vinteren vært is på den lille banen ved Grav skole, vedlikeholdt av kommunen.  

Eiksmarka skole:  

Det har i løpet av vinteren vært is på grusbanen ved Eiksmarka skole, vedlikeholdt av kommunen.  

Hagabråten:  

Det har i løpet av vinteren vært is på den lille banen ved Hagabråten naturområde, vedlikeholdt av 

kommunen. Andreas Weidemann Hertzenberg Styreleder ØHIL Bandy 28.02.22 

Andreas Hertzenberg, styreleder ØHIL bandy 

 
 
Fotball  
 

Drift   

Styret har siden årsmøtet 2021 bestått av:   

 

Tom Brinck-Mortensen (leder) 

Arnt Ellingsen (ansvarlig ungdom og senior) 

Per Bryng (ansvarlig barnefotball, rekruttering) 

Ellen Bergene-Engen (arrangement) 

Christine Liæker Lindberg (marked) 

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2021.  

I tillegg har sportssjef Bjørn Frode Strand deltatt på styremøtene.   



 

 

Klubbens påvirkning av Korona  

Som i 2020 var det også i 2021 lengre perioder med store begrensninger for idretten. Vi har til enhver tid 

gjort det som har vært mulig å gjøre i henhold til begrensninger fra myndighetene, og vi er fornøyde med 

hvordan vi har klart å holde aktivitetsnivået oppe i fotballavdelingen.  

Senior- og veterangruppene ble i stor grad påvirket, og vi merket også at deltakelsen i perioder og på enkelt 

årskull (særlig de yngste) var lavere. Cuper ble også svært begrenset. Krisepakkene har truffet bra og gitt 

oss økonomisk kompensasjon. Sammen med daglig leder har fotballavdelingen levert gode søknader og fått 

gode tilskudd fra krisepakkene.  

Fotballskolene i sommer gikk nok en gang svært bra, og vi har hatt økning på akademipåmeldingen.  

Som i 2020 har vi hatt tett oppfølging av årgangsansvarlige foreldre, slik at de får støtte fra klubbens ansatte. 

Vi har hatt trenersamlinger med både ansatte og foreldretrenere for å utvikle kompetanse.  

Våren 2021 gjennomførte vi grasrottrenerkurs på alle barnekullene, der klubbens ansvarlige trenerveileder 

Felix Kristiansen ledet 29 trenere gjennom.  

Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige; trenere, lagledere, foreldre og tillitsvalgte som gjør det mulig 

å drive klubben og fotballagene våre. Under pandemien merker vi hvor viktig idretten er, og det har vært 

imponerende å se hvordan alle trenere og lagledere har tilpasset seg og hele tiden forsøkt å få til best mulig 

tilbud for våre medlemmer.  

ØHIL fotball og styret ønsker også å rette en stor takk til klubbens og fotballens sponsorer:  

Aimo Park, Aprimo, BEKO, Eika, Finance People, Fjellstuens eft og Inspirea,  

Messehallen, Multilux, Nobel catering, Partner Revisjon, Persontransport, Superinvite, Tor og Mia, 

Økonomispesialisten, Kiwi, Viken Fiber, Breistein, Andenæs Eiendom, Gnist, Redd Barna, Safey og  

Privatmegleren.  

Barnefotballen 

Barnefotballen i ØHIL er selve stammen i fotballavdelingen. Vi har de senere år opplevd noe synkende 

rekruttering. Som i 2020 opplevde vi også i 2021 noe lavere oppslutning fra starten, men utover året 

forbedret det seg. Antall spillere per kull er tilbake til slik det var tidligere, og vi får svært gode 

tilbakemeldinger på hvordan oppstarten har vært med Anders Stadheim som oppstartsansvarlig og som har 

med seg unge trenere som leder de yngste barna.  

Akademiet 

Påmeldingen til akademiet har økt. Vi har flere deltakere påmeldt, og flere deltakere velger flere dager i uka. 

Kvaliteten på treningene har blitt veldig bra, og vi skal fortsette å utvikle dette videre.  

SFO-fotball 

I september 2020 satt vi i gang treninger i ØHILs regi i SFO-tilbudet på Eikeli og Hosle. Dette har vi gjort i 

hele 2021 med unntak av perioder med nedstengning. På Eikeli og Hosle driver vi dette tilbudet hele året og 

bruker da gymsalene på skolene. Dette gjelder 1.-4.trinn foreløpig. Vi har ikke fått til denne ordningen på 

Grav og Bekkestua skole, da skolene ikke har ønsket dette. Les mer på hjemmesiden om tilbudet.  

Ungdomsfotballen – gutter 

Vi tok enda noen steg i 2021. Vi har nå kompetente trenere på alle lag, godt støttet av uvurderlige foreldre 

som bidrar med verdifull erfaring og kompetanse.  

https://ohil.no/gratis-sfo-fotball-i-regi-ohil/


 

 

Ungdomsfotballen – jenter 

Det har vært en fin miks mellom foreldretrenere og lønnede trenere, og jentene har blitt godt ivaretatt.  

Vi skal generelt være stolte av å ha en enorm bredde i vårt tilbud til fotballglade ungdom i nærmiljøet. Vi har 

lag i de fleste årganger og divisjoner, noe vi er stolte av og som gjør oss i stand til å leve opp til «Flest mulig 

- lengst mulig - best mulig». 

Seniorfotball 

Vi har A-lag herrer, tre seniorlag kvinner og et seniorlag kvinner i syver. I tillegg har vi M40, M48 og M55.  

 

A-lag kvinner hadde nok en god sesong og fightet hele tiden om opprykk. Treningskulturen, atmosfæren og 

villigheten til å bli med på å bygge klubb har tatt enda noen steg, og vi er svært fornøyde med både 

trenerteam og spillergruppa.  

A-lag kvinner har fortsatt en målsetning om opprykk til Toppserien. 

A-lag herrer har hatt en svært krevende periode siden mars 2020. Gjennom vinteren og våren 2021 var det 

perioder med nedstengning. Fra august var det klart for kamper igjen, men med halv serie. A-laget spilte i 

5.divisjon. På grunn av omlegging i seriesystemet rykket seks lag ned. Selv med imponerende rekruttering 

på kort tid og mye bra spill endte det med nedrykk med minst mulig margin.  

ØHIL Ultras 

Det ble mobilisert store mengder med publikum til herrelagets kamper, og på de fleste hjemmekampene var 

det over 200 tilskuere, med 280 som det meste. Etter Fagerborg-kampen ble ØHIL Ultras opprettet. 

Damelaget fikk også kraftig økning i tilskuertallene, og en gjeng som snittet på ca. 10 voksne medlemmer 

per kamp stilte syngende med flagg, megafon, banner og trommer. Til damenes «skjebnekamp» borte mot 

Åsane dro syv av de voksne Ultras til Bergen for å heie frem damene i den siste seriekampen. 2003-guttene 

Jørgen Schønberg-Grevbo og Emil Schaug-Pettersen lagde en logo som ble trykket på 200 t-trøyer som ble 

lagt ut for salg, og plutselig var ØHIL Ultras en gjeng. Media- og PR-ansvarlig Håvard Hauge Haakonsen har 

stått i bresjen for å holde dette oppe sammen med 2003-guttene.  

Anlegg 

 

ØHIL Fotball har sine hovedanlegg på Hosle og på Jarmyra. Klubben disponerer også Eikeli syver 

kunstgress, Hosletoppen grus, ØHIL-skogen kunstgress og Bekkestua kunstgress (Bekkestua kun mandag 

og onsdag). I 2021 har det vært jobbet mye med anlegg, og sommeren 2022 vil vi få to nye baner, nemlig 

kunstgress ellever på Hoslebanen og kunstgress nier på Eikeli.  

Cuper  

Vi klarte å gjennomføre Obos Miniligaen og Eat Move Sleep Cup under visse Korona-begrensninger. 

Cupene var uansett en stor suksess for de som deltok.  

Representasjon 

Bjørn Frode Strand sitter i styret i Norsk Fotballtrenerforening.  

Tom Staavi sitter i NFF Ressursgruppe økonomi 

Øyvind Skaara sitter i NFF Lovkomité 

Mikkel Mørch Sollie valgt inn i NFFs forbundsstyre i 2022 

  



 

 

Økonomi  

Økonomien i fotballgruppen er god, og ØHIL fotball hadde et overskudd på kr 471.733 i 2021.  Omsetningen 

ble på 11.724.366 (inkl off tilskudd). Fotball har i 2021 bidratt med kr 1.500.000 for finansiering av den nye 

Hoslebanen.  

ØHIL Fotball har en sunn og forutsigbar økonomi.  

Tom Brinck-Mortensen, styreleder fotball 

 
Hopp/kombinert 
 

Sesongen 2020/21 var meget positiv for ØHIL hopp/kombinert med flere nye utøvere i gruppa. Vi avsluttet 

sesongen med et internt klubbrenn 8. juni med 8 deltakere og premier og pizza til alle barna. Dette var en 

markant forbedring fra året før, og det var også flere aktive foreldre med i denne perioden. Optimismen i 

gruppa var stor, og styret gikk blant annet til innkjøp av nye hoppski for å ivareta og videreutvikle utøverne. 

Vi engasjerte også ny trener i Mathilde Selbekk, tidligere ØHIL-hopper og nå i elitegruppa i Kollenhopp.  

Dessverre så forsvant de fleste utøverne da vi startet opp igjen med treningene i september 2021. 

Treningsgruppa var nede i mellom 1-3 hoppere innledningsvis i sesongen. På grunn av begrenset interesse 

reduserte vi antall treninger i hoppbakken fra to til en gang per uke. I tillegg gjennomførte vi 

trampolinetreninger i Bærum Idrettspark en gang per uke, med unntak av periodene hvor hallen var stengt 

pga coronarestriksjoner.  

Vi ble på høsten 2021 kontaktet av Fossum Flyers med spørsmål om mulig samarbeid. Utover høsten koblet 

vi oss gradvis på Fossum Flyers innetreninger, og fra januar 2022 ble alle hopptreninger i Hoslebakken 

flyttet til Fossumbakken. Dette skyldtes en kombinasjon av få hoppere, dårlige snøforhold i Hoslebakken, og 

begrenset kapasitet til å vedlikeholde og preparere bakken. I Fossumbakken har det vært fine forhold.  

Vi gjennomførte en runde med Idrettsskolen på plast i november og desember i 2021, og det planlegges for 

nye runder i slutten av mars måned 2022. Gjennom Idrettsskolen får vi markedsført hoppgruppa til mange 

deltakere. Vi håper dette skal materialisere seg i flere utøvere i gruppa. Vi trenger både flere utøvere og nye 

foreldreressurser som kan ta Hoppgruppa videre.  

Hovedtrener for hoppgruppa, Mathilde Selbekk, har en fin blanding av kompetanse og god formidlingsevne 

til barna. Det er bare synd at vi ikke har hatt flere hoppere på trening i sesongen. Maria Evenstad har vært 

trener på trampolinetreningene i Bærum Idrettspark. Maria er flink og barna liker disse treningene svært 

godt.  

Rolf Hennum har etter mange år med fantastisk innsats som altmuligmann i hoppgruppa, blant annet som 

trener og anleggsansvarlig for ØHIL-bakken, nå flyttet og kan ikke lenger inneha vervet som 

anleggsansvarlig. ØHIL og hoppgruppa er Rolf evig takknemlig for alt han har gjort for klubben over mange, 

mange år. Tap av anleggsansvarlig er imidlertid en stor utfordring for gruppa, og vi har ikke lyktes med å 

finne tilfredsstillende løsninger for å ivareta nødvendig vedlikehold.  

Økonomien i gruppa er solid. Inntektene i 2021 ligger noe bak budsjett, men et lavere aktivitetsnivå har også 

medført lavere kostnader. Inntekter fra bingo spill er den største inntektskilden. Rammebetingelsene knyttet 

til denne avtalen har blitt endret og vil fremover være lite forutsigbar.  

Tidligere investeringer i bakke og utstyr gjør at vi er godt rustet til å ta imot flere utøvere. Vi anser at de 

økonomiske rammebetingelsene er gode med hensyn til å opprettholde et godt sportslig tilbud, samt gjøre 

tiltak for å øke rekrutteringen.  



 

 

Vi har dessverre hatt en negativ utvikling i antall hoppere gjennom sesongen, med kun 2-3 aktive barn igjen i 

gruppa. Det er for få foreldreressurser tilgjengelig for å kunne drive gruppa på en god måte, spesielt 

hensyntatt at vi ikke har en løsning for anleggsansvarlig og følgelig sliter med vedlikehold og preparering av 

bakken. Styreleder mener at situasjonen er så krevende at det er usikkert hvorvidt gruppa kan drives videre 

på dette grunnlaget, og ber om at styret i hoppgruppa, i samråd med ledelsen i ØHIL, gjør en vurdering av 

alternative former å organisere seg på fremover. Det er utvilsomt et stort potensial for å skape en 

velfungerende hoppklubb i ØHIL, spesielt for de minste barna i alderen 5-8/9 år da bakken er veldig godt 

egnet som «nybegynnerbakke». Vi trenger imidlertid et sterkere grunnlag i form av både flere hoppere og 

aktive foreldre. 

Trond Vegard Stangeby, styreleder ØHIL hopp/kombinert 

 

 

Håndball 

1.0 Om håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL  

Håndballgruppa i Øvrevoll Hosle IL er rett i underkant av 500 aktive medlemmer fordelt på 21 lag (årganger) 

med over 65 lag påmeldt i ulike seriespill. De yngste gruppene, 7- og 8- åringene deltar i Intersport 

Loppetassen og Intersport 4’er. Håndballgruppa har aktive spillere fra 7-årsklassen til veteran og har et 

breddetilbud som fanger opp de aller fleste som ønsker å spille håndball.  

 

  



 

 

2.0 Håndballgruppens ledelse  

 

I 2021 har jobben med å rekruttere nye ressurser til styret/ledergruppen tatt mye tid. Derfor er det gledelig at 

vi nå kan skilte med å ha fått på plass hele 5 nye medlemmer til ledergruppen.  

Alt har ikke gått helt på skinner og vi mangler fremdeles én/to ressurser til å ta på seg ansvaret for 

dommerne våre. Arbeidet med å finne en slik ressurs har ikke kommet noen vei i løpet av året og vi har 

derfor lyst ut en stilling i håp om å få inn en som kan ta dommerarbeidet vårt videre.  

Videre er det kommet inn to nye (kjente) fjes som skal styre og ivareta sportslig utvalg: Janne Tuven og 

Bente Lunke Norum  

3.0 Sesongen 2021/2022  

Vi var sterke i troen om at 21/22 sesongen skulle bli normal og at barn og unge igjen fritt kunne utfolde seg i 

hallene over det ganske land. Slik ble det dessverre ikke.  

Det har vært utfordrende å til enhver tid skulle navigere seg i alt av regler og anbefalinger og det er ikke til å 

skyve under en stol at håndball nok er en av idrettene som har vært hardest rammet. I år som i fjor er vi nødt 

til å rette en stor takk til alle trenere og støtteapparat for en fantastisk innsats i en vanskelig tid. Mange 

grupper har opprettholdt aktivitet i alle faser av «nedstengnings-nivået» og det er gledelig å se at pandemien 

enda ikke har hatt ekstreme utslag på medlemstallene.  

3.1 Sportslige høydepunkter  

Selv med til tider begrenset aktivitet har vi denne sesongen flere sportslige prestasjoner vi skal være stolte 

av:  



 

 

Lagpåmelding  

Aldri har vi hatt flere lag påmeldt i ulike seriespill. Dette lover godt for fremtidig utvikling.  

Bringserien  

Som første ØHIL-lag i historien kvalifiserte G16 seg til den prestisjefylte Bringserien. Bringserien som er et 

nasjonalt seriespill med de beste G16-lagene i landet henger høyt i aldersbestemt håndball og er en 

opplevelse og erfaring majoriteten av håndballspillere aldri får gleden av å delta på. Ekstra hyggelig er det at 

prestasjonene så langt har vært gode og at guttene kjemper om plass i det nasjonale sluttspillet.  

Lerøyserien  

For 2,5 år siden ble J2004/2003 presentert en plan med mål om deltakelse i Lerøyserien sesongen 21/22. 

Det satt langt inne, men i 2. kvalifiseringsrunde klarte jentene det de hadde jobbet for i lang tid: Å bli første 

jentelag i ØHIL til å kvalifisere seg til den prestisjefylte Lerøyserien. Lerøyserien som i likhet med Bringserien 

er et nasjonalt seriespill med landets beste lag i sin klasse (J18) henger høyt og vi er naturlig nok veldig 

stolte.  

Herrelaget  

Den gruppen som har lidd mest i norsk idrett under pandemien er breddeidretten for voksne. Det har til tider 

vært skremmende hvor nedprioritert en gruppe kan bli i en krise som den vi har stått i.  

Herrelaget kunne ved sesongstart telle om lag 20 spillere som var klare til å kjempe om opprykk. Laget fikk 

spilt 7 kamper det til tider luktet svidd av og resultatet: 7 seire på 7 forsøk. Laget har sittet på gjerde i flere 

måneder og har så smått begynt å trene igjen.  

Det har nå blitt bestemt at serien avgjøres etter halvspilt serie. Med kun én kamp igjen og 14 poeng er det da 

hyggelig at herrelaget allerede i februar 22 kan kåres til seriemestere og er klare for 4. divisjon til neste 

sesong.  

3.2 Samarbeid I ØHIL  

Håndball er vi glade i samarbeid. Håndballmiljøet i Bærum er ikke større enn at vi må etterstrebe best mulig 

samarbeid med klubbene i nærområdet for å legge til rette det beste mulige tilbudet for våre utøvere. De 

siste årene har vi lykkes godt med å innføre samarbeid hos det vi kaller sub-kritiske lag.  

Lerøy-kvalifiseringen er et godt eksempel på hva godt som kan komme ut av fruktbare samarbeid sammen 

med henholdsvis: IL Jardar og VB/LIL. En helt ny samarbeidsmodell som for første gang var tillatt i år har 

sørget ført til stabilitet og at utøverne kan spille på det nivået de mestrer.  

Haslum HK  

Samarbeidet med Haslum HK har fortsatt også i år. Som i fjor har dessverre flere av godene fra samarbeidet 

druknet i et hav av restriksjoner, men vi har fremdeles troen på et fruktbart samarbeid videre med 

storklubben. 

Hosletoppen  

Samarbeidet med skolen fortsetter å styrke seg. I februar ble hele skolen gjort om til en fullverdig kamparena 

med kantine av ypperste kvalitet i forbindelse med hjemmearrangement i Lerøy-serien. Vi jobber på videre 

for å sikre god dialog.  

Forholdet til de andre idrettene  

Samarbeidet idrettene imellom i klubben fortsetter å styrke seg. Gode vedtak fattet i IU danner grunnlag for 

bedre koordinering og økt aktivitet.  

  



 

 

3.3 Treningsflater  

Kapasitetsproblemet i ØHIL Håndball fortsetter til nye høyder og er en kjent problemstilling for de aller fleste i 

klubben. Eikelihallen som skulle stå klar til sesongstart er fremdeles stengt for idrettslagene og den dyrebare 

tiden vi så sårt trenger har latt vente på seg.  

Siste nytt i det evigvarende prosjektet er at vi vil få tilgang til bygget 1. april. Om dette blir en aprilsnarr eller 

virkelighet gjenstår å se.  

Sverre har vært i dialog med BIR angående fordelingsnøkkelen som blir benyttet i tildelingen av treningstid. 

Vi har som kjent stadig kommet dårlig ut da tider fordeles på grunnlag av lag over 10 år, mens vi har våre 

største grupper under 10 år.  

Søknaden om treningstid vil i år som i fjor basere seg på faktiske tall og vårt enorme underskudd vil bli 

forsøkt belyst nok en gang.  

3.4 Rekruttering  

I tillegg til rekrutteringen av ressurser til ledergruppa har vi i år som i fjor startet opp en ny årgang. Det er 

gledelig å se at tiltak har fungert og at vi i år har truffet på både jente- og guttesiden. For første gang på 

mange år er det faktisk flere gutter enn jenter i oppstarts-kullet og gruppene ligger på mellom 35 og 45 ivrige 

barn.  

Oppstartsårgangene trener i gymsal sitt første år som har gjort at vi har måttet dele opp gruppene på grunn 

av antall. Dette har til nå fungert fint, men det blir avgjørende å se på bedre løsninger i forhold til 

treningsflater til neste sesong.  

3.5 Dommere  

Som for utøverne har pandemien vært en belastning for dommerne. Usikkerheten rundt hvorvidt kamper skal 

avholdes eller ikke har vært stor og det er lagt opp til et vanvittig tett kampprogram denne vårsesongen for å 

ta igjen noe av det vi mistet i høst.  

Selv om vi i høst utdannet 15 nye barnehåndballdommere ser vi fremdeles behovet for å rekruttere og 

utdanne flere. Dette gjelder også for Trinn-1 dommere. Vi håper å få på plass en dommeransvarlig innen kort 

tid som kan holde tak i dette.  

4.0 Økonomi  

Driftsinntektene endte i 2021 på kr 2 284 723, tilsvarende tall for 2020 var kr 1 583 730. 2021 ble nok et år 

preget av koronasituasjonen med betydelige avvik på aktivitetssiden, med bortfall av billett- og 

kioskinntekter. Situasjonen bedres noe av støtteordninger og reduserte aktivitetskostnader. 

Treningsavgiftene endte 10% lavere enn budsjettert, mens arrangementsinntektene er 77% under budsjett. 

En rekke idrettsrelaterte kostnader er ikke direkte forbundet med kampaktivitet og påløper til tross for strenge 

restriksjoner. Det er også investert i nye drakter i 2021.  

Driftsresultatet 2021 ender opp med et underskudd på kr 195 939, tilsvarende tall for 2020 var et underskudd 

på kr 101 988. I 2021 var det budsjettert med et underskudd på kr 64 066.  

ØHIL håndball likviditet og finansielle stilling må ansees som god og egenkapitalandelen er på rundt 60% per 

31.12.2021. 

Harald Joa, styreleder ØHIL håndball 

 

 



 

 

Langrenn 

Vår langrennsgruppe har pt ca. 240 medlemmer. Treningene ledes av 30 ungdoms-trenere, rekruttert fra 
nærområdet, mange med fartstid fra ØHIL. I tillegg er Simen Østensen fast hovedtrener for de eldste, dvs. 
barn født i 2006 og eldre. Trenerne utgjør forbilder for barna og en stor ressurs for langrennsgruppen. Det 
ligger my arbeid bak å rekruttere, trene og beholde disse flotte ungdommene. 22 voksne har sentrale verv, i 
tillegg har mange foresatte roller i de ulike aldersgruppene. 
 
Drift 

Det er 8 treningsgrupper i sving, i alderen 6-17 år. For de yngste kjører vi skileik en gang pr. uke, for de 

øvrige to-tre treninger pr. uke. Jenter og gutter trener sammen. Vi har en aktiv ivrig gruppe for barn i alderen 

2009 og eldre som trener gjennom sommersesongen. 

Langrenn er en foreldreintensiv idrett. Etter aktiv rekruttering er foresatte fra alle grupper aktivt med i drift av 

gruppen. Vi kjører «17. mai modellen» på renn, dvs. at visse alderstrinn har ansvaret for arrangement av tre 

renn, Naborundens 1. renn (sammen med SIF), Hoslerennet og Klubbmesterskapet. 

Vi har et bra samarbeid med Fossum og bruker treningsfasilitetene der. I tillegg trener vi på Sollihøgda, 

Vestmarka og i Sørkedalen. 

Utfordringer 

Sesongen 2020/2021 hadde bra snøforhold, men ble igjen preget av Covid, som førte til kansellering av 

samlinger og renn, noe som selvsagt var skuffende for mange. 

Ifm bygging av ØHIL Idrettspark mistet vi grusbanen til barmarkstrening, men det fungerte bra med trening 

på Hosletoppen. Vi er opptatt av å beholde nærhet til ØHIL Idrettspark så vi vil beholde bod der, og de eldste 

starter ofte barmarkstreningen der. 

Når det gjelder driften av Langrenns gruppen er det en utfordring at flere sentrale posisjoner bekles av 

foresatte med barn som snart vil legge opp eller ikke lenger har barn i klubben. Langrennsgruppen er 

avhengig av at disse posisjonene erstattes av foresatte til aktive barn. 

Samarbeid innad i klubben 

ØHIL Langrenn deltar med ungdomstrenere til klubbens flotte opplegg med Allidrett og Idrettsskole. 

ØHIL Langrenn deltar i Anleggsutvalget og er en av tre idretter engasjert ifm ØHIL Idrettspark. For vår del 

innebærer det at man arbeider for etablering av et skileik område ved siden av bandy/fotball banen; «Per 

Berg Arena». 

ØHIL Langrenn deltar i ØHILs Idrettsutvalget der man diskuterer og behandlinger aksjoner og temaer på 

tvers av idrettene. 

 

Styret i langrennsgruppen består av: 

Styreleder Eilert H. Lund 

Sportslig ansvarlig Heidi Gärtner 

Økonomiansvarlig Frode Semb 

Rekruttering og koordinering mellom idretter Ellen Christine Karlsen 

 
Styret har i 2021 avholdt 5 styremøter og også hatt felles møter med Sportslig Utvalg.  
 
Arrangementer 2021 
Dessverre måtte et av årets høydepunkt, Geilo samlingen avlyses. Heldigvis fikk vi høsten 2021 arrangert 
ivrigsamlinger både på barmark og snø for 09 og eldre. 



 

 

 
Dessverre måtte Naborunden og Hoslerennet avlyses. I mars klarte vi imidlertid å arrangere 
Klubbmesterskapet, med flere enn 200 barn og ungdommer til start.  Pga av smittevernregler måtte vi spre 
startfeltet over en lang tidsperiode. Men, etter åtte timer hadde vi sluset samtlige gjennom rennet. 
 

Sportslig og sosialt innhold «hånd i hånd» 

Lite renn dette året. Vi hadde imidlertid en vellykket sommerskiskole i 2021 for 09 og eldre med 17 deltakere.  

Fra mai 2021 har vi for første gang i ØHILs historie en aktiv juniorgruppe (4 gutter).  

Økonomi 
Langrennsgruppen har sunn økonomi og bra økonomistyring. Til tross for at vi benytter lønnede 
ungdomstrenere er vår treningskontingent lavere enn hos klubbene i vårt nærområde. Vi er sterkt opptatt av 
transparens og vise tydelig hva medlemskontingenten går til.  

Eilert H. Lund, styreleder ØHIL langrenn 

 

Soft-baseball 

Styret har i 2021 bestått av  

Philip Tolloczko (leder og kommunikasjon), Sigmund Eldevik (sportslig leder), Clint Conrad, (økonomi) 
Henrik Andersen (bane/anlegg), og Jeanne Yates (rekruttering). Styret har i ikke avholdt møter i 2021. 

Økonomi  

Driftsresultat for 2021 var på ca 17000 kr. Egenkapital er på ca 200.000. Kostnadene våre i år var mindre 
enn forventet fordi Rud-feltet var stengt, så vi hadde små feltkostnader. Dette vil kanskje ikke være tilfelle i 
fremtiden. 

Medlemsutvikling  

Vi har noe redusert medlemsutvikling fra 2019-2020, det gjelder spesielt på barneidretten. Det skyldes delvis 
at mange har gått over til ungdomsidretten, men også redusert rekruttering. Pandemirestriksjonene i 2021 
var spesielt dårlige for rekruttering i første del av sesongen. Byggingen tvang oss også til å stenge 
hjemmebanen (Rud), noe som også reduserte rekrutteringen. 

I 2021 var det ca 25 betalende medlemmer fordelt på to lag; ett barnelag, og ett kombinert 
ungdomslag/seniorlag. Vekst er fortsatt begrenset av lite kapasitet til å drive rekruttering og kapasitet på 
trenersiden, og en begrenset kultur og kunnskap om idretten. Få medlemmer kommer fra nærområdet og de 
fleste er spredt fra Asker/Drammen til Oslo vest, Vår gruppe har høyt innslag av andre kulturer, for eksempel 
har vi spillere fra USA, Nederland, Cuba, og selvfølgelig mange fra Norge 

Sporten er generelt lite kjent, også blant spillernes foreldre, og derfor hviler mye sportslig ansvar på få 
personer. Gruppen har på plass flere støttefunksjoner for å avhjelpe det sportslige apparatet. 

Aktiviteter  

• Barn  

Barnelaget vårt trener normalt to steder, Rud og Hosle, men Rud ble stengt i år. Barnelaget deltok på trening 
på Hosle en gang per uke mellom mai og september. Det var ca 17 barn hvorav 12 deltok regelmessig. 
Barnelaget deltok på en cup hvor barna spilte mot andre lag. Vi har også gjennomført aktiviteter med 
Idrettsskolen hvor to kull gjennomførte baseball i to runder, med svært gode tilbakemeldinger. Vi håper på 
økt aktivitet neste år, og å gjøre mer bruk av barnebanen på Hosle. 



 

 

• Ungdom og senior  

I 2021 hadde vi ett lag i forbundsserien (nivå 2) og ett lag i eliteserien, begge i regi av Norges Soft-
Baseballforbund. Det var mye overlapping mellom de to lagene og det var c.a. 7 spillere mellom 13 og 18 år. 
Vanligvis deltar flere spillere på landslaget, men det året var det ingen landslagsaktivitet. For sesongen 2022 
har vi meldt på et lag til eliteserien, et lag i forbundsserien, og vi planlegger deltakelse i NM. Vi vurderer å 
bygge et softball-lag, men planlegger ikke å delta i softball-lag i år. 

Sportslige resultater  

I forbundsserien vant vi alle 2 kamper og tapte 1. I eliteserien kom laget vunnet 1 kamp og tapte 8. På grunn 
av denne rekorden deltok ikke laget i eliteseriens sluttspill, selv om noen av våre yngre spillere spilte i noen 
kamper med andre lag som trengte spillere. Laget kom på 2. plass i NM serieturnering. 

Treningsforhold/baneforhold  

Bærums eneste baseballbane ligger ved Bærums idrettspark eller det vi kaller 'Rud softball og baseballpark.' 
Det er en av to baseballbaner i Oslo-området. I løpet av 2021 ble baseballbanen stengt på grunn av bygging 
på andre felt på Rud. Derfor brukte vi ikke Rud-parken i det hele tatt i 2021. Ser vi frem mot 2022 håper vi å 
bruke banen, men det er noen komplikasjoner med å dele banen med cricketlaget. Det er behov for 
forbedringer for å sikre effektiv og fremtidig sambruk. Feltet vil trenge betydelig arbeid for å gjenoppbygge 
feltet etter å ha ikke brukt det på et år under byggingen. 

Spillere og foreldre uttrykker et klart ønske om mer stabile treningsforhold i nærmiljøet. Dette var vanskelig i 
2021 på grunn av pandemirestriksjonene. Vi har over tid jobbet med å lage et kurs for barn i nærmiljøet og 
fikk i 2021 gjennomført et småbarnskurs på klubbhuset på Hosle. Vi ønsker bedre rekruttering fra 
nærområdet og skal være til glede for skole og organisert aktivitet. 

Facebook/nettsider 
Soft-baseball gruppen har 2 aktive åpne Facebook sider:  

www.facebook.com/ohilsoftbaseball/   

www.facebook.com/Rud-softball-baseball-park-156918544373357/  

Vi har to teamnettsider med informasjon (på engelsk og norsk). 

https://ohil.no/om-ohil-baseball/ 

https://ohil.no/hjem/om-ohil-baseball-english/ 

Tristan Korf, leder ØHIL Soft- baseball 

http://www.facebook.com/Rud-softball-baseball-park-156918544373357/
https://ohil.no/om-ohil-baseball/
https://ohil.no/hjem/om-ohil-baseball-english/

