
ØHIL Fotball og ØHIL Toppfotball



VÅRT OPPDRAG
Tilby alle i ØHILs lokalmiljø en god 
fotballopplevelse preget av trygghet, mestring
og trivsel med mulighet til sportslig og 
menneskelig utvikling.

I ØHIL Fotball utvikler vi gode borgere. I tillegg til å 
utvikle gode fotballspillere skal vi utvikle gode verdier på 
banen. 

Nå ønsker vi å utvikle tilbudet vårt utenfor banen også. 
Vi jobber med en læringsplattform der målet er at 
verdibaserte samarbeid med våre samarbeidspartnere 
skal ta en større rolle i våre medlemmers oppvekst i ØHIL 
Fotball. 



VÅRE VIRKEMIDDEL
I vårt daglige arbeid har vi spesielt tre viktige 
virkemiddel: utvikling, respekt og inspirasjon

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.



Det viktigste «der og da» er idretten. Kampen, treningen. Men det er så 
mye mer enn det!

Landskapet barna våre vokser opp i er fullt av muligheter i utfordringer 
– både klassiske og nye. Vi gjør alle vårt beste ved å gi råd, sette 
grenser og dytte i riktig retning. I nesten alle lokalsamfunn har 
idrettslagene alltid spilt en viktig samfunnsrolle. Idretten binder barn 
og familier sammen, og er de aller fleste steder drevet av foreldre – år 
etter år. Den holder barn aktive og den binder foreldregrupper 
sammen. Men idretten kan kanskje bli et enda større hjerte som 
pumper blodet rundt i lokalsamfunnene etter hvert som de vokser seg 
inn i nye generasjoner. 

Gjennom idretten lærer framtidige lærere, ingeniører og advokater 
verdien av samarbeid og samhold og uvurderlige erfaringer med 
medgang, motgang, seire og tap.

- Vi utvikler mennesker



Det viktigste «der og da» er idretten. Kampen, treningen. Men det er så 
mye mer enn det!

Norsk næringsliv har over lang tid holdt liv i både bredde- og 
toppidrett. Med større krav til formål og avkastning, er det imidlertid 
vanskeligere på begge sider av bordet enn hva det var noen få år 
tilbake. Næringslivet fokuserer i økt grad på bærekraftige strategier, 
forretningsmodeller og investeringer. Kanskje skal også sponsorater i 
større grad være bærekraftige? 

Utfordringen er å knytte en investering eller et sponsorat til 
kjernevirksomheten og om mulig på en bærekraftig måte. Lokalidretten 
løser ikke alt – men potensielt mye. Partnerskap med lokalidretten som 
plattform kan muliggjøre dette. 

- Vi utvikler mennesker
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BARNAS LÆRINGSPLATTFORM



Personlig 
økonomi

Digital

ErnæringMiljø

Aktivitet
Samhold 

Inkludering

Trygg på 
Trening

Bank & Finans
En krone i dag – en krone i 

morgen

Teknologi –
Telecom

Din digitale hverdag –
og morgendag

Idrettslaget (ØHIL)
Legge til rette for at 

barn og unge skal drive 
med idrett uavhengig 

av nivå

Energiselskap
Miljøet – ditt ansvar, i dag 

og i morgen

Næringsmiddel
Idrettsmat – for en sterk 

og sunn kropp

Redd Barna
«Trygg på Trening»

BARNAS LÆRINGSPLATTFORM



Vi skal legge til rette for at barn og unge skal drive med idrett, uavhengig av nivå
Vi ønsker flest mulig – lengst mulig

Nedslagsfelt
Østre Bærum - mellom Stabæk og Røa

Antall medlemmer: 
1600 i dag – mål om 2000 i 2025

Områder/Skolekretser: 
Hosle, Eikeli, Grav, Bekkestua og Jar

Barnas læringsplattform
• Utvikling av hele mennesket
• Utviklingen av spilleren 
• En god start med SFO og akademi for barnefotballen 

Breddesatsing – 1600 fotballspillere
• Barnefotball 560 gutter/300 jenter
• Ungdomsfotball 300 gutter/300 jenter
• Seniorfotball 70 menn/70 kvinner

ØHIL FOTBALL



• Startet høsten 2020 med skolene Hosle, Eikeli & 
Bekkestua

• Antall påmeldte : 302 barn
• Bekkestua: 122 barn
• Hosle: 106 barn
• Eikeli: 74 barn

• Treninger rett etter skoletid - hele året
• 1-3 ganger i uken
• Temabaserte treninger / kamper
• Jenter og gutter fra 7 - 12 år

Treninger og foredrag hver dag fra 10-15

• Juleferie
• Vinterferie
• Påskeferie
• Sommerferie
• Høstferie

SFO Fotball Akademiet Camper

Vi aktiviserer over 500 barn i uka gjennom flere 
ekstratilbud som SFO Fotball, Akademiet og 
arrangerer ungdomscamper i de fleste skoleferiene.

EKSTRATILBUD



"Vi har en ambisjon om å være et stabilt 
Toppserielag på jentesiden - med stor andel av lokale 
ØHIL-jenter"

ØHIL TOPPFOTBALL
Vårt damelag har etablert seg som et stabilt topplag i 
1.divisjon som tar steg hvert år. Målet er å rykke opp til 
Toppserien.



Samarbeid

ØHILs nettverk av samarbeidspartnere er stort, og 

på tvers av klubbens idretter har vi mer enn 40 

store og små partnere. Vi fasiliterer for business-to-

business 1-2 ganger i året.

Med mange medlemmer (3000+) er det et stort 

potensiale for nye kunder i et kjøpesterkt område. 

Med mange idretter og arenaer, som inkluderer 

nasjonale ligaer og live-streaming av 

arrangementer, er eksponeringsflatene mange. 

ØHIL skal i hovedtrekk jobbe med idrett, og utvikling av 

mennesker. Det er der vi også i framtiden vil legge ned jobben.

Samtidig er vi en klubb med mange medlemmer, en betydelig 

omsetning, med mange idrettsanlegg, og mye tilhørende utstyr. 

Dette i seg selv tror vi gjør oss til en attraktiv kunde innenfor 

mange bransjer, inkludert finans. 

ØHIL har et svært godt omdømme, og er en klubb det er positivt 

å bli sett i sammenheng med.

ØHIL ønsker stabile samarbeidspartnere, som gjensidig kan dra 

nytte av hverandre, og bidra til utvikling av robuste mennesker.



Stadion-navn 

ØHIL Fotball ØHIL Toppfotball

Drakter (Toppfotball)

Drakter (breddelag) Treningstøy

Mixed Sone (logo på vegg) TV-sendte kamper i 1. div./Toppserien

Øvrige anlegg (baner og treningsfelt) Følge/støtte enkeltspillere

Navn på: SFO /Akademi / Cup Kampsponsor

Talentutvikling / Ivrig konsept SOME dedikert til ØHIL Toppfotball

Minibusser / Kiosk / Klubbhus  

Websider / Nyhetsbrev / SOME

Gjensidig verdi
Priser og kombinasjoner av 
synlighet og aktiviteter kan 
diskuteres nærmere

Muligheter
Det ligger store muligheter i 
vår kommunikasjon og 
aktivitet på 
web/nyhetsbrev/sosiale 
medier. I tillegg til 
damelagets satsning mot 
Toppserien og TV-
rettigheter

Studiosendinger Toppserien/1. div

SYNLIGHET OG ENGASJEMENT

I både ØHIL Fotball og ØHIL Toppfotball har vi flere synlige 
fysiske og digitale flater- i tillegg til konsepter og 
anleggsnavn som kan benyttes av samarbeidspartnere.


