
Fritt valg av idrett, uavhengig av sesong 

Forslagstillere: Hans Peter Aandstad og Harry Rønneberg 

Bakgrunn  

ØHIL har vedtak om at "hver enkelt idrett har prioritet i sin kamp/konkurransesesong". Dette 

medfører at idretter som ikke er i tradisjonell sesong ikke får lov til å gjennomføre turneringer eller 

andre aktiviteter utenom fastsatt sesong. Dette betyr at ved aktivitetskonflikt får ikke barna velge, 

men må prioritere den idretten som er i sesong. Det betyr også at barn som ikke utøver flere idretter 

mister en del av tilbudet andre klubber gir utenfor tradisjonell sesong. 

Sak til årsmøte 

ØHIL bør legge til rette for at barn og unge får lov til å utøve den idretten de selv ønsker, året rundt, 

uavhengig av om dette er en tradisjonell sommer- eller vinteridrett. ØHIL bør derfor åpne opp for at 

det kan gjennomføres kamper eller aktiviteter på tvers av idretter, uavhengig av et fastsatt årshjul og 

uten at dette må godkjennes spesifikt. Det forutsettes at de ulike idrettene i størst mulig grad unngår 

kolliderende aktiviteter, for å fremme allsidighet samt mulighet for å utøve flere idretter gjennom 

året. 

Forslag til vedtak 

ØHIL vil oppmuntre til allsidighet, og legge til rette for at alle barn får mulighet til å drive med flere 

idretter. Alle barn får fritt velge hvilken idrett de ønsker å utøve, uavhengig av sesong. Det 

oppmuntres til god dialog mellom idrettene, men ØHIL vil ikke lage regler som prioriterer noen 

idretter på bekostning av andre. 

Hovedstyrets innstilling:  

Forslaget støttes ikke.  

ØHIL oppmuntrer allerede til allsidighet, herunder «Allsidighet» som den første av 4 vedtatte verdier 

og som hovedformål i mandatet for arbeid i Idrettsutvalget.  

ØHIL tilrettelegger for at barn skal kunne drive med flere idretter, spesifikt besluttet sist i 

Idrettsutvalget i 2021 (sak #118). Her kan alle idretter planlegge og gjennomføre aktiviteter gjennom 

hele året, i alle aldre. I det samme vedtaket fasiliteres det for samarbeid, forutsigbarhet og god 

dialog på tvers av idrettene gjennom «årgangskalenderen». 

Hovedstyret ønsker åpenbart ikke å lage nye regler som prioriterer noen idretter på bekostning av 

andre. Som underpunkter til verdien «Allsidighet» er det presisert:  

1. Vi tror på allsidighet. Derfor skal klubbens idretter legge til rette for hverandre. 
2. Alle våre idretter er like viktige 

ØHIL er en klubb i kontinuerlig utvikling. Derfor har vi blant annet opprettet et Idrettsutvalg hvor alle 
idrettene er representert, og treningstilbud og samarbeid mellom idrettene diskuteres og avklares.  
 
Diskusjoner og vedtak om klubbens idrettstilbud hører hjemme i Idrettsutvalget og ikke på årsmøtet. 

Hovedstyret vil følge med på at denne typen saker blir behørig behandlet i Idrettsutvalget. 

 

https://ohil.no/verdier/
https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/06/Mandat_IU_030621.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2022/01/vedtak_idrettenes_planlegging_web.pdf

