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Referat fra hovedstyremøte onsdag 22.1.20 på Svensrudmoen 

Saksliste: 

1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 30.10.19. 
2. Sportslig satsning i IL Holeværingen. Tema: Bredde 
3. Presentasjon av nytt medlemsnett fra 1.1.20 – SPOND.  
4. Tilskudd og overføringer til gruppene for 2019 og økonomisk status. 
5. Forslag om tiltak ved feiringen av IL Holeværingens 125 års jubileum i 2020. 
6. Kort tilbakemelding fra gruppene om status. 
7. Eventuelt 

5.1. Kort orientering om KDPL for idrett- og friluftsliv 
5.2. Valgkomite hovedlagets årsmøte 

Tilstede: Eivind, Ingeborg, Hege, Jorun, Tommy, Henning, Bjørn (fotball), Ellen 
(håndball), Magne (ski), Kev (innebandy), Gjermund (løypelaget), Henrik Brekke 
(idrettsskolen), Jon Arne (friidrett),Trine (hopp) og DL. 

Forfall: Ove, Claus, Ingvild, Merete (aerobic) og Thomas (golf).  

Sak 1: 

Eivind ønsket velkommen og gikk gjennom referat fra hovedstyremøte 30.10.19. Ingen 
bemerkninger og referat vedatt. 

Sak 2: Tema Bredde; 

Sakspapirer ble lagt frem, retningslinjer for sportslig satsning i ILH, kopi av mail fra 
Christine Hammer, kopi av mail fra sportslig leder Geir i fotball og kopi av mail fra trener 
G 2008 Stein Ove Teigen. 

Eivind innledet med å si at prinsippet i retningslinjer for sportslig satsning var brutt i 
dette tilfelle da G11 års kullet i fotball var påmeldt i futsal gjennom vinteren, og at det 
åpenbart manglet kommunikasjon mellom partene. 

Sportslig leder Ellen i håndball presiserte at mellom enkelte lag er det god 
kommunikasjon, men at den uteblir fra andre. I dette tilfelle var det slik at seriekamp i 
håndball kolliderte med ”seriekamp” i futsal med det resultat at håndballen måtte legge 
om sine seriekamper.  Dette er stikk i strid med hva som er ønsket. 

Etter en diskusjon og gjennomgang i panelet er det full enighet i hovedstyret inkludert 
gruppelederne om at retningslinjer for sportslig satsning gjelder, og at det i dette tilfelle 
har vært brudd på disse. Det er åpenbart behov for informasjon til brukerne, altså 
trenere, lagledere og styremedlemmer.  Denne oppgaven påfaller gruppeledere og 
sportslige ledere overfor alle som har en sportslig oppgave for idrettslaget. 

Det kreves også kommunikasjon mellom sportslige ledere når det foreligger ønsker om 
aktivitet utenfor primærsesong.  

Konklusjon: Det er ikke formålstjenlig å reversere eller iverksette andre tiltak i denne 
saken, men det er nødvendig med informasjon og kommunikasjon. 

http://www.ilh.no/
mailto:dl@ilh.no
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Sak 3: 

Medlemsansvarlig fortalte at SPOND overtar som medlemsregister fra 1.1.20. Spond er 
ikke fullverdig utviklet, men jobber med tilrettelegging. Det som er nytt for registeret er at 
Kulturdepartementet gjennom Norges Idrettsforbund krever at alle medlemmer 
registrerer seg med fullt fødselsnummer.  Det er forståelig at det er en del skepsis til 
dette, men at registeret SKAL være sikkert. Grunnen til at alle skal registreres med 
fødselsnummer er at ingen skal bli registrert mer enn en gang. Altså en kontroll på 
antall medlemmer i hver organisasjon.  

Det er å bemerke at flere medlemmer i ILH ikke ønsker å levere fra seg fødselsnummer 
og dermed melder seg ut av klubben.  En ber om at alle tillitsvalgte informeres om dette 
og at alle medlemmer inkluderes i informasjonen. 

De som ikke har registrert seg med fødselsnummer innen 30.4.20 vil idrettslaget heller 
ikke få støtte fra Norges Idrettsforbund for. 

Informasjon legges ut på vår nettside med link til SPOND. 

Sak 4: 

DL informerte om de driftstilskudd hver enkelt gruppe har blitt til del i 2019. Totalbeløpet 
for driftstilskudd er omtrentlig NOK 1 mill. 

Sak 5: 

Forslag om tiltak til feiring av ILHs 125 års jubileum. Løypelaget sammen med langrenn 
kom med forslag om forskjellige skileker og servering for barn og voksne. 

Tidligere jubileer har det vært aktivitet for ban på dagtid og middag for voksne på kveld. 

Ingen store andre forslag foreligger og hovedstyret fremlegger et forslag til komite-
sammensetning og budsjett på hovedstyremøte onsdag 19.2.20. Møte i 
arrangementskomiteen gjennomføres i uke 10. 

Sak 6: 

Tilbakemelding fra gruppene. 

Langrenn: Gruppa er midt i sesong og trener på Kleiva tross mildværet. Trent siden 
høstferien med to ganger i uka for 5.klassinger og eldre og en gang i uka for de yngre. 
Det var 150 deltagere på høstsamlingen på Vestlia som var en prima opplevelse for 
alle. Utøverne har deltatt i renn siden midten av desember og klubben hadde flere 
deltagere i Kollen sist helg.  KM gjennomføres med flere deltagere fra ILH. Karusell-
rennet er flyttet til 18.2. grunnet føret. 

Nytt av året er fellestreninger med naboklubber med positiv deltagelse. Av praktiske ting 
er det gjennomført skifte av lyspærer til led på deler av løypa.  Kommunen forespørres 
av DL og de ønsker å skifte resten.  

http://www.ilh.no/
mailto:dl@ilh.no
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Hopp: I hoppgruppa er det 4 unge samt en junior og senior med fast trening på 
Ringkollen  på torsdager. Forsøker å rekruttere nye utøvere med utlån av skiutstyr. 

Innebandy: Aktiviteten er stabil og 6-12 års gruppa har trenere fra foreldre og en ivrig 14 
åring. 12-16 års trenere også en gang pr uke. A-laget er fortsatt i 4.div. og taper og 
vinner med samme sinn. 

Håndball: Bemerker også om lysproblemer i Holehallen. Henrik meldte seg for å hjelpe 
Anders Leine og kontakt er opprettet.  

Også midt i sesong og det er mange spillere tilgjengelig spesielt på de yngre lagene. På 
de eldre er det tynnere og blant annet G05/06 gikk gjenværende spillere til Haugsbygd. 
Jobber med rekruttering og deltagelse av de frivillige.  

Legger frem for styret om arrangement av en CUP sponset av en samarbeidspartner. 

Løypelaget: Ingen løyper så langt i år grunnet mildværet. Gjort grunnarbeid med å 
registrere gardbrukere og andre samarbeidsparter. Har jobbet med markarbeid og 
vurderer innkjøp av belter til løypemaskin for forberede løypene slik at det ikke trengs 
mye snø før løyper kan kjøres. Løyper registrert på Skisporet.no. 

Fotball: Fortsetter arbeidet med å bli godkjent som Kvalitetsklubb i NFF hvor Arne Berg 
gjør en stor jobb. Det har endelig lykkes å skaffe frivillig mannskap til snørydding av 
kunstgressbanen.  

Gruppa med sine frivillige er svært interessert å se på muligheten for å etablere 
robotklipper på hovedmatta. DL snakker med kommunen om tiltaket hvor en fortsatt 
trenger den nye klipperen til treningsfelt og gressflater for øvrig. 

Sportslig er det slik at det fortsatt er mange fotballspillere, men det er hull i enkelte 
alderstrinn.  Dette medfører at to alderstrinn samarbeider for å stille lag.  Samarbeid 
med andre klubber er også iverksatt spesielt på jentesiden. Har stabil og trygg økonomi. 

Friidrett: Har primærsesong i april-oktober og sist periode var de 8-10 utøvere som 
trente en gang pr uke. Både lengre turer og intervalltrening. Håper på enda flere og 
planlegger annonse før oppstart av neste sesong. 

Idrettsskolen: Har varierende deltagelse på barn mellonm 3-6 år. På det meste har det 
vært 60 deltagere. Det har vært 4 trenere og dette er i minste laget. Utfordringen er at 
de fleste gir seg etter sesong og dette har vært gjennomgående de siste åra. 

Etterlyser ”trenere” i alderen 13-16 år. Utfordrer sportslig ledere og andre å forespørre 
ungdom i dette alderstrinnet om de kan tenke seg å trene unger. Aktuelle datoer i vinter 
er; 12.2., 11.3., 1.4. og 6.5. 

Sak 7: 

Eventuelt. 

http://www.ilh.no/
mailto:dl@ilh.no
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Sak 7.1: Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv blir fullført som planlagt. Planen 
trenger å inneholde nåværende og fremtidige planer for aktivitet og anlegg i Hole. Våre 
deltagere følger opp slik at denne blir fremlagt for godkjenning av kommunestyret i høst. 

Sak 7.2: Valgkomite for hovedlaget.  

Valgkomite ble valgt for 2 år på årsmøtet 2019 og er; Leder Rune Solbakken, med 
medlemmene Anne Håvi, Jonny Glærum og Linda Strømsodd. Disse er varslet av DL. 

 

Røyse, 28.1.20 

DL 
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