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Referat ledermøte ØHIL håndball mandag 01.03.2022 - 18:00 

Sted:   Klubbhuset, styrerommet 

Til: Annehilde Dørstad Etholm, Caroline Pedersen, Vibeke Sending, Magnus Tennøe, 
Thor Elias Heggum, Øyvor Marton, Annette Rekanes, Lise Svendheim, Marit Øgaard,  
Erik Borthen, Tobias Borthen, Odd Vegge og Harald Joa  

Kopi:   Torunn Kvitli, Sverre Nordby 

 

2022_08 Referat fra sist møte. 

  Referat fra sist møte og møteinnkalling godkjent.  

2022_09 Runden 

TB: Lørdag 5. februar arrangerte J18 hjemmerunde i Lerøy-serien. Hoslehallen ble 
forvandlet til en fullverdig kamparena med full lysrigg, upåklagelig kantineløsning og 
pauseshow fra Jump. Dette gav mersmak. Tilbakemeldingene fra besøkende lag, 
publikummere og dommerobservatør fra forbundet var at dette var et arrangement 
helt i toppen. (Vi fortsetter arbeidet med å finne en løsning sammen med skolen som 
gjør det mulig å leie kantinen hver helg). 

Søknad for trening- og arrangementstid er ferdig og sendt inn. Vi ser frem imot en 
forhåpentligvis positiv behandling av denne.  

Tobias er lei av klaging (også fra seg selv) uten at vi faktisk gjør noe for å bedre 
situasjonen rundt halltid. Han går i dialog med klubbene i nærområdet med et forslag 
om å sla sammen treningsgruppene med få spillere. Dette vil frigjøre tid i hallene. Vi 
må også se på mulighetene på den internasjonale skolen der det står en fullverdig 
håndballbane tom hver ettermiddag (klisterfri).  

Søndag 6. mars arrangerer G16 hjemmerunde i Bring-serien i Nadderud Arena. Vi 
ønsker laget masse lykke til.  

ØM: Det nærmer seg innrapportering av kvotedommere for sesongen 22/23. 
Pandemien har slått spesielt hardt ut på dommerne og med få muligheter for kursing 
ser det ut til at vi kan komme til å mangle dommere til og fylle opp kvoten. Regionen 
bøtelegger klubbene med kr. 15.000 per manglende kvotedommer, men det jobbes 
nå med en løsning fra Regionen der disse kan tilbakebetales påfølgende sesong 
dersom klubber kan vise til godt arbeid og utvikling av dommere.  

2022_10 Økonomi 

Ingenting å rapportere. Magnus forbereder noen ord om 21-tallene inn mot årsmøtet 
8. mars.  
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2022_11 Utlysning stilling: dommeransvarlig   

Bakgrunn: Øyvor og Lise har nå sittet i langt flere år enn en klubb kan drømme om. 
Ledergruppa bestemte seg derfor etter år med forsøk på å rekruttere frivillige til 
disse rollene, å lyse ut en stilling.  

På det tolvte slaget tikket det inn en søknad fra en meget lovende kandidat. Han blir 
invitert til en prat med Tobias i uke 10. 

Utlysningen har i området blitt oppfattet som en satsning på dommere og andre 
klubber har vist interesse for et samarbeid. Vi er som alltid positive til samarbeid, 
men må se til at egne behov dekkes først.  

2022_12 Rekrutteringsplan 

Vi plikter å utarbeide og sende inn en rekrutteringsplan til Regionen etter å ha deltatt 
på «Kast Ballen»-prosjektet. Når vi nå blir «tvunget» til å utarbeide dette ønsker vi å 
gjøre en god jobb slik at vi får en form for dreiebok til også senere år. Planen vil ta for 
seg rekrutteringen av både spillere, trenere, foreldre, frivillige verv, dommere etc.  

Annehilde, Caroline og Tobias utgjør arbeidsgruppen som skal utarbeide denne 
planen innen 1. juni.  

2022_13 Spillerråd 

Som et klubb-byggende tiltak ønsker vi inn mot årsmøtet utarbeide rammene for et 
spillerråd. De færreste utøverne i klubben har et forhold til Ledergruppa og vi ønsker 
å bli mer sikre på at tiltakene vi innfører for å bedre medlemmenes trenings-hverdag 
treffer.  

I spillerådet vil alle lag fra 12 år og oppover få stille med to representanter og 
opprette sin egen lille «ledergruppe».  

Rådet trenger én til å hjelpe med å utarbeide rammene samt å følge opp slik at dette 
ikke blir en «èn-sesongs greie». Denne personen bør i større grad være objektiv. Om 
det blir en fra Ledergruppa (ikke Tobias) eller en utenfra skal diskuteres.  

Caroline utarbeider et underlag inn mot årsmøtet.  

2022_14 Eventuelt 

  Intet å bemerke.  

   

 


