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Deltakere

24 påmeldte 

(15 fysisk og 
9 via Teams)

Pluss styret (Tom, 
Per, Arnt og 
Christine) og 
sportssjef Bjørn 
Frode
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1. Årsberetning 2021 - styre

Styret har siden årsmøtet 2021 bestått av:  

• Tom Brinck-Mortensen (leder)

• Per Bryng (ansvarlig barnefotball, rekruttering)

• Arnt Ellingsen (ansvarlig ungdom/seniorfotball)

• Ellen Bergene-Engen (ansvarlig arrangement)

• Christine Liæker Lindberg (ansvar marked/sponsor)

Rollene økonomiansvarlig og anlegg har vært ivaretatt av leder.

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2021



1. Årsberetning 2021 – hovedtrekk drift

Også i det andre året med Korona har den daglige driften gått bra. Vi fortsetter med 
utviklingsprosessen som startet på høsten 2018. 

Dette oppsummerer det viktigste i 2021: 

• Tilbud om lokalt Grasrottrenerkurs for alle trenere i barnefotballen. 29 gjennomførte. 

• Ansettelsene i store stillinger stabiliseres og gir god effekt på klubben. Økning i 
akademideltakelse og stor utvikling generelt i barnefotballen pluss at 
ungdomsfotballen er mer basert på årskull enn lag. 

• Rekruttering av barnefotballansvarlig Anders Thoresen, som startet 1.1.22. 

• ØHIL Ultras på både damekamper og herrekamper. Vi heier på hverandre. 

• Mest av alt handler det om kulturen i det daglige arbeidet



2. Regnskap 2021

471.733 kr i overskudd
= 4 % av omsetningen



3. Budsjett og treningsavgifter 2022



4. Planlagte aktiviteter i 2022 (årshjul)

https://ohil.no/
fotball/ohils-
arrangement/

https://ohil.no/fotball/ohils-arrangement/


5. Strategi

Tilby alle i ØHIL Fotball en god fotballopplevelse preget av trygghet, 
mestring og trivsel med mulighet til sportslig og menneskelig utvikling

Virkemidler i vårt daglige arbeid
- Hvordan vi er med spillere, foreldre, kollegaer og andre ledere i klubben

UTVIKLING INSPIRASJONRESPEKT

Vi skal utvikle oss. 
Vi bidrar til at barna får 
mest mulig utvikling gitt 

deres forutsetninger.

Vi har respekt for våre 
omgivelser og hverandre, 

både på og utenfor 
banen. 

Vi inspirerer spillere, 
foreldre, trenere og 

ledere til å bli en best 
mulig versjon av seg selv.



5. Strategi: Mål for organisasjon

• Vi skal ha et godt tilpasset sportslig tilbud med en gjennomsnittlig score på karakter 4,5 

av 6 («fornøyd» eller «svært fornøyd») i vår årlige undersøkelse.

• Vi skal ha 2000 aktive fotballspillere i november 2025 (vi er ca. 1600 per 2021)

• Vi ønsker et sterkt engasjement blant frivillige og foreldre på hvert lag og ha frivillige i 

sentrale klubbroller

• Utvikle unge ØHIL-spillere som trenere og dommere

• Styrke organisasjon med personer som treffer det vi ønsker å stå for



5. Strategi: Mål for sport - lag og årskull (1/3)

Seniorfotballen

• Seriespill i Toppserien, 2., 3. og 4.divisjon på senior kvinner

• A-lag herrer stabilt i 4.divisjon (70 % av stallen fra egen klubb) og B-lag i seriespill

• Seniorspillere speiler verdiene til klubben og bidrar som trenere i klubben



5. Strategi: Mål for sport - lag og årskull (2/3)

Ungdomsfotballen

• Lag på alle nivåer i ungdomsfotballen. Det medfører at vårt beste lag på hvert kull 

bør være topp 10 i Oslo Fotballkrets (ca. 141 klubber). 

• 80 % av alle som går ut av barnefotballen (G/J12) er med ut G/J15

• Vi skal ha minst fem 11-lag på hvert kjønn på aldersgruppen G/J16/17/19



5. Strategi: Mål for sport - lag og årskull (3/3)

Barnefotballen

• Kontinuerlig rekruttere spillere fra 5 til 8 år med minst 80 % av guttene og jentene 

ved oppstart 2.klasse fra skolene Eikeli, Hosle og Grav, pluss størst mulig innslag 

av Bekkestua, Jar. 

• Gi barna gode rollemodeller gjennom foreldre-, akademi- og oppstartstrenere

som bidrar til å utvikle barna sosialt og sportslig tilpasset barnets interesser, 

modning og nivå.

• Vi ønsker et godt utviklet Akademi (50 % oppslutning per årskull) og SFO-Fotball 

sammen med alle skolene i nærmiljøet



6. Toppfotball

• Hovedstyret ba fotballgruppen utrede alternative måte å organisere elitesatsingen i 

fotballgruppen. Bakgrunnen for dette er at det er vesentlige forskjeller i å drive en 

fotballgruppe i et idrettslag og en elitesatsing. 

• Det ble satt sammen en arbeidsgruppe som innstilte på å etablere en gruppe for 

toppfotball på siden av fotballavdelingen. Toppfotballgruppen vil således få sitt eget 

styre og ansvar for eget budsjett.

• Etablering av gruppen vedtas på årsmøte, og styret vil også bli valgt her. 

• Toppfotball inkluderer i øyeblikket A-lag og Rekruttlag kvinner. 



7. Frivillighet – klubbroller

• Svært bra engasjement rundt lag og årskull. Dette vil vi fortsette med og gjerne 

videreutvikle. Kompetansen som sitter hos mange foreldre ønsker vi på benytte oss av i 

en god kombinasjon med ansatte. 

• Vi ønsker å rekruttere personer frivillige klubbroller. Særlig ser vi etter personer som bor i 

vårt lokalområde, har nettverk og bryr seg om klubben. De må identifisere seg med 

klubbens verdigrunnlag. 

• Se neste side for eksempler på roller

• 2022 er frivillighetens år. 



7. Frivillighet – klubbroller

• Kioskansvarlig

• Markedsansvarlig

• Anleggsansvarlig utvikling

• Anleggsansvarlig vedlikehold

• Vaktansvarlig sommer Hosle

• Ansvarlig HLR-trening

• Drakter & utstyr

• Hjemmekampansvarlig

• IT-rådgiver

Se neste side for 
utfyllende 

beskrivelser



7. Frivillighet – sentrale klubbroller



8. Fotballaktiviteter på vinteren i 
barnefotballen

Nye vedtak etter møter i idrettsutvalget høsten 2021: 

Fra 25.oktober til 1.april har vinteridrettene prioritet. Der det ikke ligger inne aktiviteter 
på vinteridretter, kan fotball legge inn aktivitet. Dette synliggjøres ved at fotballens 
ansatte logger inn på spond med fiktiv bruker på hvert kull. Da ser vi hvilke aktiviteter 
som foregår i hver idrett i hvert kull. 

Fotball (ved barnefotballansvarlig Anders Thoresen) kan likevel søke idrettskoordinator 
om å ha aktivitet samme dag. 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»)



9. Drakter og sponsor

• Evaluering av utstyrsleverandør gjøres sommeren 2022

• Mangler hovedsponsor

• Vurderer å engasjere en markedskonsulent

• Nytt draktsett 2023 med blå shorts (hvit drakt og hvite strømper)

• Hvert årskull kan velge å bytte til blå shortser i 2022 dersom de ønsker



10. Anleggsutvikling

• Hoslebanen ellever estimert klar mai/juni 2022

• Eikeli liten nier (60*40) estimert klar august 2022

• Det er kapasitetsutfordringer på vinteren med kun Ferd og sporadiske tider inne

• Vil vurdere muligheten for undervarme på Hosle kg

• Hosletoppen, skolen pt negativ til kg

• Ønske om å bygge på klubbhuset 



11. Innmeldte saker

Ingen innmeldte saker.

Vi oppfordrer til å delta på klubbens årsmøte

https://ohil.no/arsmote-i-ohil-onsdag-30-mars-kl-1800/
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