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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.  
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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.  

 

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.  

 

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

 

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 på vegne av styret 


