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Generell del – førende for alle idretter 

Rammeverk fra ØHIL 
Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige 

plan. Hver idretts plan består av 3 deler 

• Generell del – førende for alle idretter 

• Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg 

• Sportslig organisering 

Klubbens misjon er å gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre utøvere, uansett alder og nivå. Basert på 

dette har vi innarbeidet følgende verdier og målsetninger: 

 

• Fordi det er gøy! 

• Flest mulig, lengst mulig! 

• Best på allsidighet! 

ØHILs idrettsutvalg, der alle idrettene deltar, vedtok 19.05.2015 at alle idrettene i klubben skal ha 

sportslige planer. I tillegg skal idretter med flere enn 100 utøvere ha sportslige utvalg. Endelig vedtak ble 

gjort i hovedstyret 14.06.2015.  
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Bakgrunnen for vedtakene er å sikre gode planer for hver enkelt idrett, og på en enklere måte ivareta et 

godt samarbeid mellom idrettene, slik at det skal være mulig å drive med flere idretter i klubben vår.  

Klubbens årshjul som revideres årlig, viser hvilke deler av året de ulike idrettene har aktivitet, store 

arrangementer og kamp/konkurranse (sesong). Dette er et godt verktøy for å kunne planlegge og 

samarbeide på tvers av idretter. 

Klubbens strukturer, retningslinjer, organisasjonsmodell og vedtekter ligger tilgjengelig på www.ohil.no , 

under «ØHIL fra A til Å», og er førende for klubbens, og idrettenes drift. 

Utarbeidelse av sportslig plan 
Det er et krav til alle idrettene i ØHIL at de har en sportslig plan. Idrettens styre vedtar planen, men 

jobben med planens innhold kan gjerne gjøres av andre enn styremedlemmene. I de større idrettene der 

man har sportslig utvalg, er det naturlig at disse har dette ansvaret. Den sportslige organiseringen følger 

Norges Idrettsforbunds retningslinjer for barneidrett.  

Planen er ment som et styrende rammeverk, men også som en «dreiebok» for å sikre en kontinuitet. For 

klubben er det viktig at man tilstreber samarbeid og at man mellom idrettene viser toleranse og respekt.  

Hver enkelt idrett, ansvarliggjort ved idretten styre, utarbeider hver sin sportslige plan ut fra ØHILs 

misjon, verdier og målsetninger, og følger de regler og tolkninger gjort av ØHIL sitt årsmøte, hovedstyre 

og idrettsutvalg.  Planen skal revideres i mars hvert år, i forbindelse med ØHILs årsmøte. 

 

Organisering – ØHIL «IDRETT» 
ØHILs organisasjonsplan 

 

Organisasjonsmodell for ØHIL Fotball 
Føringer fra klubben 

 
• Hver undergruppes styre velges/utnevnes på ØHILs årsmøte i mars 

• Hver undergruppe er representert med leder/leder av sportslig utvalg i idrettsutvalget 

• Hver undergruppe er representert (om ønskelig) i anleggsutvalget (representant for idretten 

trenger ikke være et medlem i idrettens styre) 

• Hver undergruppe kan ha diverse grupper/utvalg etter behov 

http://www.ohil.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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• Idretter med mer enn 100 aktive skal ha et sportslig utvalg 

Undergruppenes styrers hovedoppgaver: 

• Sikre at ØHILs strategier, verdier og organisasjonsform følges i idretten 

• Sikker økonomisk drift i idretten 

• Utarbeide/godkjenne sportslige planer og sikre oppfølging av disse 

Sportslig utvalgs hovedoppgaver/roller (krav for idrettene med mer enn 100 aktive) 

• Ansvarlig for barneidretten (5-12 år) 

• Ansvarlig for ungdoms/senioridretten 

• Ansvarlig for elitesatsning (dersom dette er aktuelt) 

 

Sportsplan ØHIL Fotball 
Sportsplan inneholder de overordnede rammene for fotball i ØHIL. For innholdet i hvordan fotball driver, 

se Fotballhåndboka som oppdateres vinteren 2021-2022. Det fotballfaglige vil ligge under det vi kaller 

fagplaner.  

Hver enkelt idrett, ansvarliggjort ved idrettens styre, utarbeider hver sin sportslige plan ut fra ØHILs 

misjon, verdier og målsetninger, og følger de vedtak, regler og tolkninger gjort av ØHILs Årsmøte, 

Hovedstyre og Idrettsutvalg. Planen kan ved behov revideres i samsvar med eventuelle justeringer i 

aktivitetstilbudet. 

Sportsplanen er ment som et styrende rammeverk, men også som en dreiebok for å sikre forutsigbarhet i 

tilbudet til ØHIL Fotball. ØHIL er et fleridrettslag og planen legger til rette for samarbeid mellom 

idrettene slik at det skal være mulig å drive med flere idretter i klubben vår.  

ØHIL Fotball er organisert på følgende måte: 

 

Fotballstyret er det overordnede organet i fotballavdelingen. Styret gir mandat til Sportssjef om å lede 

avdelingen. Sportssjef har også det operative ansvaret for personal, økonomi og administrasjon.  
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Sportssjef rekrutterer alle roller for å dekke alle behov i ØHIL Fotball.  

Fotball har også et Sportslig Utvalg som ledes av Sportssjef. Her sitter også to fra Fotballstyret pluss 

Utviklingssjef Kvinner. Ytterligere personer involveres ved behov.  

 

Sportslig tilbud – ØHIL Fotball 

Mål for fotballavdelingen 
• Alle i vårt geografiske nedslagsfelt skal velge ØHIL 

• Alle skal få best mulig utvikling tilpasset hver spillers motivasjon, behov og nivå 

• Få med flest mulig spillere til å være med lengst mulig 

Virkemidler 
• Vi skal rekruttere fra 5 år, slik at vi får med basen fra hver skole 

• Vi skal prioritere gode arealer, gode tider og kompetente trenere på de yngste slik at de får gode 

opplevelser fra første stund 

• Vi skal engasjere og involvere foreldre/foresatte gjennom hele oppveksten til barna gjennom god 

informasjon og tilbud om trenerutdanning og annen rolleopplæring 

• Vi skal gi alle barn lov til å delta på det de vil. Alle idretter skal legge til rette for dette. Fotball 

spør andre idretter om deres aktiviteter og samkjører. Fotball kan også ha aktiviteter som 

gjennomføres hele året for de som KUN driver med fotball 

• Vi skal sikre kvalitet på alle treninger gjennom en årgangsleder fra klubben som leder årskullet, 

lager øktplaner og er til stede på treningene, sørger for fornuftig påmelding til serie og cup, 

sikrer gode prosesser rundt sammenslåing og arrangerer trenerkurs rettet mot både 

treningsledelse og kampledelse 

Tilbud i barnefotballen (5-12 år) 
 

Årstallet i parentes gjelder for 2022-sesongen med virkning fra 16.oktober 2021. Fotball bruker disse 

benevnelsene på årstall fordi vi avslutter året med sommersesong og starter med vintersesong fra 

16.oktober (selv om noen kull starter med en pause).  

Sommersesongen 1.april til 15.oktober 2022 
5 år (Født 2017): Mikrofotball har oppstart i uke 19 (mai) og varer frem til og med uke 39 (september), 

og tilbys en gang i uken hver mandag.  

6 år (Født 2016): Fotball tilbys som en tilleggsmodul til Allidretten etter Barneidretten. Oppstart i uke 19 

(mai) og varer frem til og med uke 39 (september). Fotballmodulen gjennomføres på hverdager parallelt 

med Idrettskolen fra august til september for å få med alle som er interesserte i fotball og som ikke 

deltar på Idrettsskolen. Idrettsskolen har for øvrig fotball fem mandager i aug/sept (uke 35-39). 



5 
 

De eldre årskullene har ordinært fotballtilbud fra 1.april til 15.oktober.  

Oversikt over fotballtilbudet i vintersesongen fra 16.okt 2021 til 1.april 2022:  
 

Opprinnelig versjon, som vi ønsker å bytte ut med den nedenfor (kun på layout og kortere tekst):  

  6 år  
(2016) 

1.-2.klasse 
(2014, 2015) 

3.-6.klasse 
(2013, 2012, 2011, 2010) 

15.okt -
31.des 
2021 

Ukentlig 
Ball-lek 
(allidrett) 

Ingen 
Trening/kamp i en av tidsperiodene  
fredag 17-19, lørdag 16-20 og søndag 
16-20.  

Cuper 

Inntil én 
innecup 
hvis det 
passer 
kalender
en 

Inntil to cuper hvis det 
passer med kalenderen. 
Haslum cup ca 10.nov og 
Telenor Arena Cup ca 
14.des 

Inntil to cuper hvis det passer med 
kalenderen.  
Haslum cup ca 10.nov og  
Telenor Arena Cup ca 14.des eller 
utendørscup 

     

1.jan – 
1.mar 
2022 

Ukentlig 
Ball-lek 
(allidrett) 

Tilbud om trening i 
gymsal på hverdag. 

Trening/kamp i en av tidsperiodene  
fredag 17-19, lørdag 16-20 og søndag 
16-20. 
Tilbud om trening i gymsal på hverdag 
ved plass og behov.  

Cuper 
 Tilbud om inntil én cup, 

og det må ikke kollidere 
med annen vinteridrett.  

Kan delta på én cup, men må ikke 
kollidere med annen vinteraktivitet der 
mange deltar.  

     

1.mar – 
1.apr 
2022 

Ukentlig 
Ball-lek 
(allidrett) 

Tilbud om trening i 
gymsal på hverdag ved 
behov og plass.  
Tilbud om én aktivitet 
per helg som ikke 
kolliderer med annen 
vinteridrett. 

I tillegg til det som står over, så kan det 
spilles kamper på dagtid i stedet for 
kveldstid, dersom det ikke kolliderer 
med vinteridrett.  

Cuper 
 Tilbud om inntil én cup, 

og det må ikke kollidere 
med annen vinteridrett. 

Kan delta på en cup i løpet av perioden 
som kolliderer for et fåtall i alderskullet. 
Oppfordring til å velge vinteridretten. 

 

FORNYET VERSJON (MER KOMPRIMERT OG ÅRSKULL NEDOVER I STEDET FOR BORTOVER) 

 15.okt -31.des  
2021 

1.jan – 28.feb 
2022 

1.mar – 1.apr 
2022 

Pris 

 Ukentlig Cuper Ukentlig Cuper Ukentlig Cuper  

5-6 år  
(2016) 

Ball-lek 
(allidrett) 

Inntil én 
cup 

Ball-lek 
(allidrett) 

 Ball-lek  
(allidrett) 

 500 

        

1.-2.kl 
(2014-2015) 

Ingen Inntil to 
cuper  

Trening i gymsal 
hverdag 

Inntil én 
cup 

Trening i gymsal 
hverdag +  

én aktivitet per helg 

Inntil 
én cup 

500 

        

3.-6.kl. 
(2013-2010) 

Aktivitet 
ettermiddag/ 
kveld i helg *  

Inntil to 
cuper 

Aktivitet 
ettermiddag/ 
kveld i helg *  

Inntil én 
cup 

Som de andre 
periodene, men, kan 
også være på dagtid 

 900 

 
* Trening/kamp i en av tidsperiodene fredag 17-20, lørdag 16-20 og søndag 16-20 

Kommentert [BFS1]: Hele denne tabellen erstattes altså med 
den vesentlig mindre tabellen nedenfor. Det er også enklere å lese 
hvert årskull vannrett også. Håper dette er ok.  

https://www.haslumil.no/Fotball/Toppmeny/Vare-Cup'er.html?actions=310:content&idc=1801
https://3v3telenorarena.cups.nu/
https://www.haslumil.no/Fotball/Toppmeny/Vare-Cup'er.html?actions=310:content&idc=1801
https://3v3telenorarena.cups.nu/
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Kombinert håndballcup i desember og kombinert bandycup i slutten av februar 

 

Det er to premisser som er helt avgjørende:  

1. Det er ingen krav eller konsekvens fra fotball om man deltar på fotballaktivitet eller ikke. 

2. Hvis det er tilbud om fotballaktivitet på kveldstid i helger, så er det en sterk oppfordring til å delta på 

vinteridrettens aktivitet på dagtid og eventuelt kveldstid foran fotball. Man kan gjøre begge deler 

hvis man ønsker.   

Vi avviser alle henvendelser om futsal og vinterliga, da vi ikke styrer tidspunkter på når kampene spilles. 

Vi vil selv sette opp kamper når det passer best for ØHIL. Tidspunkter for kamper vil være etter kl 16.  

MERK: Alle aktiviteter i barnefotballen på vinteren skal koordineres med andre idretter i ØHIL. 

Vinteridretter skal prioriteres dersom dette kolliderer med våre tilbud.  

Nærmere informasjon om fotballtilbudet i barnefotballen gis i årgangsarkene som er tilgjengelig på 

www.ohil.no.  

 

Antall treninger pr uke og i høy-/ lavsesong 
 

Barnefotballen 

Alder (årgang) Tilbud om antall treninger per 
uke sommer 

Antall treninger per uke 
vinter 

5 år 1-2  

6 år 1-2 1 (Ball-lek) 

7 år 1-2 1 (jan-april) 

8 år 1-2 1 (jan-april) 

9 år 1-2 1 

10år 1-2 1 

11år 1-2 1 

12år 1-2 1 

I tillegg kommer tilbud om Akademi der man kan velge hvilke dager man ønsker. 

 

Organisering av ungdomsfotball 13-16 år 

Samhandling med andre idretter i klubben 
I barnefotballen er det tett samarbeid og koordinering.  

Det skal være fullt mulig å delta på flere idretter. ØHIL Fotball vil legge til rette for dette. Vi skal ta 

hensyn til våre «Bonusspillere» ved at de kan få komme tilbake til sine treningsgrupper etter endt 

konkurransesesong i andre av våre idretter og innvilges en tilvenningsperiode før de går inn i normal 

evaluering som resten av fotballgruppen.  

Treningsavgifter 
Treningsavgifter for alle årganger og lag vedtas årlig av Fotballstyret. Oppdatert informasjon om 

treningsavgifter finnes på her.  

http://www.ohil.no/
https://ohil.no/medlems-aktivitetsavgifter-ohil/
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Treningsavgiften dekker bane, trenere, dommere, lagsutstyr, drakt, påmelding til serie, deltakelse på 

ØHILs interne cuper og bistand fra klubbens administrative og sportslige personal.  

Vi har akademi for våre fotballspillere i alderen 7-12 år. Mer om tilbudet og kostnaden finner dere her.  

 

Kontaktpunkt vedrørende sportslig plan 
Spørsmål vedrørende sportsplan for fotball kan sendes til Sportslig leder fotball. 

Bjørn Frode Strand 

Bjorn.frode@ohil.no 

92 81 78 90 

https://ohil.no/akademiet/
mailto:Bjorn.frode@ohil.no

