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Referat fra hovedstyremøte onsdag 17.1.18 kl. 1830-2130 på 
Svensrudmoen 

Tilstede: 

Forfall/ikke møtt: 

Saksliste: 

 

1. Samarbeidsavtale sportsdrikke – presentasjon Erlend Søraker. 
2. Gjennomgang av referat fra møte 6.12.17. 
3. Retningslinjer for rekruttering av tillitsvalgte i ILH. 
4. Breddeprinsippet – tas talentene godt nok vare på i IL Holeværingen? – innlegg 

Eivind Jensen. 
5. Nettreisebyrå – idrettsreiser.no/ilholevaeringen – presentasjon Guro, Kev, DL 
6. Eventuelt 

- Gjennomgang, vurdering og beslutning i sak 1. 
- Pay back Nike avtalen – status 
- Lager i Holehallen 

 

Styreleder ønsket velkommen og  spesielt til Erlend Søraker som skulle presentere et 
nytt produkt sportsdrikke gjennom sitt nyopprettede firma Fuel og Norway, og fikk ordet. 

Sak 1: Samarbeidsavtale sportsdrikke – presentasjon Erlend Søraker. 

Sammen med Gabriel Rasch har Erlend startet firmaet Fuel og Norway som skal 
forhandle ernæringsdrikke / sportsdrikke til idrettsungdom og utøvere i alle idretter. 
Målet med prosjektet er å få ungdom til å stå lengst mulig i idretten og samarbeide med 
breddeidrettslag og toppidrettsutøvere. De ønsker å treffe: 

o Barn og ungdom – design og utforming 
o Foreldre og ildsjeler  - gode og sunne produkter 
o Idrettsutøvere – sundt og troverdig 

Produktet vil selges gjennom ambassadører/frivillige i idrettslag med kickback. Hensikt 
er å skape energi og idrettsglede. 

Konsepter som planlegges: Pulver a la XL1, tabletter/vann, kosttilskudd, saft og 
sjokolade og energibars. Inngått avtale med Røyse bærpresseri for å utvikle verdens 
første sportssaft. 

Pakker som selges 3md- kr 139,-, - 3 pk/ 6md- kr 129,-, - 6 pk/ 12md- kr 109,-, - 12 pk. 

Grasrotandel på 25% til klubb. Produkter bestilles gjennom nettsider og hentes ut i 
lokale butikker. Produkter skal være klare til prøving rundt påsketider.  

Sak 2: Gjennomgang av referat fra møte 6.12.17. 
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Ingen kommentar til referat fra forrige møte, ref. vedtatt. 

 

Sak 3: Retningslinjer for rekruttering av tillitsvalgte i ILH. 

Innledningsvis presenteres idrettslaget med det omfang av barn og unge som er i  

aktivitet og den verdi som idrettslaget bidrar med i sitt forebyggende arbeid over 

for barn og unge i Hole kommune. 

Likeledes fokuseres det på : 

• Samfunnsengasjement 

• Påvirkningsmulighet i lokalsamfunnet 

• Relasjonsbygging 

• Egenutvikling 

• Premissleverandør 

• Meningsfylt arbeid og skaper mangfold 

• Rekrutteringsarena 

Vedtak; det fremarbeides underpunkter til kulepunkter over for å lage en folder samt 
Power Point presentasjon slik at disse kan formidles av enhver tillitsvalgt. 

 

Sak 4: Breddeprinsippet – tas talentene godt nok vare på i IL Holeværingen? – innlegg 
Eivind Jensen. 

Spørsmål om idrettslaget har tilbud til de som en kan kalle talenter eller gi et ekstra 
tilbud til de som er ivrige. 

Innlegger mener at forbilder er viktig.  Dette har man i egne rekker, alderstrinn en og to 
over aktuell alder.  I langrenn blir disse borte ved fjorten år som slutter eller går til andre 
klubber.  Dette er det enighet om at vi bør sette en stopper for.  

Har vi apparat til de som vil og ønsker mer aktivitet? Etter retningslinjer for sportslig 
satsning har vi mulighet til å engasjere kvalifiserte trenere gjennom en avlønningsmåte. 

Vedtak: Jobbe aktivt for å ansette sportslige ledere i håndball og langrenn før neste 
sesong som lager sportsplaner og organiserer aktivitet sammen med enkelttrenere. I 
fotball er dette på plass.  

Dette vil gi oss mulighet til å sette retningslinjer for sportslig satsning ut i livet. 

Sak 5: Nettreisebyrå – idrettsreiser.no/ilholevaeringen – presentasjon Guro, Kev, DL 

Arbeidsgruppa for samarbeid med idrettsreiser.no har kommet frem til å ikke kunne 
foreslå samarbeid med selskapet med dette konseptet.  Punkter under beskrives 
gjennom brev til idrettsreiser av i dag. 

Brev sendt til idrettsreiser.no som følger: 

http://www.ilh.no/
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Beklager at jeg ikke ringte tilbake sist uke, men etter hovedstyremøte onsdag 17.1. ble 
følgende beslutning tatt etter at vi gikk grundig gjennom konseptet idrettsreiser.no på 
nettet. 
 
IL Holeværingen ser seg ikke istand til å følge opp avtalen som først antatt grunnet; 
 
- forskjellen på arbeid overfor idrettsreiser og våre betydelige samarbeidspartnere som 
gir oss tilskudd på flere hundre tusen kroner.  
- grasrotandelen på flere av de produkter som idag ligger på idrettsreiser er betydelig 
mindre enn 30%. Ett eksempel er reise til 8575,- som gir en grasrotandel på kr 103,-. 
- det er betydelig mindre å bestille av turer på idrettsreiser enn andre reiseselskaper. 
- det er for mange nettsider uten tekst og bilder som gjør konseptet ufullstendig å derfor 
kritisk å starte nå. 
- priser og tidspunkter mangler som gjør at en må sende forespørsel på turer som 
igjen gjør at folk ikke får bestilt direkte, men må vente på svar. 
- sol og fritidsreiser har et begrenset antall som gjør at produktet ikke blir variert nok. 
 
Det hovedstyret kan gå med på er at idrettsreiser og IL Holeværingen inngår en 
samarbeidsavtale med en grunnpakke på NOK 100 000-150 000 for så å selge 
produkter opp til denne sum før man kan ta ut videre grasrotandel. 
 
Igjen beklager jeg at IL Holeværingen har vinglet litt frem og tilbake i denne saken og 
har kommet til denne beslutning som vist til over. Hører gjerne fra deg vedrørende 
forslag om ny samarbeidsavtale. 
 

Sak 6: Eventuelt 

- Gjennomgang, vurdering og beslutning i sak 1. 
Fremlegget om grasrotandel til salg av sportsdrikke/ernæring ble debattert. IL 
Holeværingens hovedstyre står fast ved beslutning om at en grunnpakke på 
hovedsponsornivå må ligge i bånn.  Dette for å behandle alle våre 
samarbeidspartnere på ryddig måte. DL melder dette tilbake til Erlend. 
 

- Pay back Nike avtalen – status 
Sandberg <Sport jobber med utregning av pay back og kommer tilbake til 
dette når det foreligger et resultat. 
 

- Lager i Holehallen 
Det vedtas at det bygges boder i garasjen. Konto på Ringbygg er opprettet 
og hovedstyret tar kostnaden. Kjell og Jan Erik er i gang og forventet ferdig i 
løpet av uke 4 om alt utstyr som er bestilt ankommer til rett tid. 
 

Neste møte er onsdag 21.2.18 kl.1830 på Svensrudmoen 
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Røyse, 23.1.18 

DL 
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