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Sak 1:  Gjennomgang av samarbeidet mellom lagene så langt og fremover.  

• Håndball: Noe samarbeid og dialog. Håndbalskole i regi ØSIL åpen for Rogne 
IL 

• Friidrett: Begge lags friidrettsgruppe ligger noe nede. Mange trener på 
Fagernes. Noen er med i Valdres langløperlag. Felles idrettsmerkedag?? Rolf 
Kjetil og Kenneth ser på dette.  
Se om vi kan jobbe med orientering isammen. Turorientering. Lage enkle 
løyper for hele familien, men også mer krevende løyper.  Ansvar: Rolf Kjetil, 
Kenneth og Erik. 

• Fotball. Godt og fruktbart samarbeid. 90% av ungene i bygda er med på 
fotball. Utfordring i styret da så å si alle gir seg. Valgkomitee jobber allerede 
nå med saken. Må få til rullering i styret og overlapping av ansvarsområder. 
Kjell og Morten vil ha tilbakemelding hvordan dette går fremover. Vanskelig 
å engasjere foreldre. Gi de mer ansvar. Lagmøter i forkant av treninger der 
foreldre må møte. Sosialt samvær. ”Mosjonsfotball” for de som ikke vil satse 
så mye, tilbud til flere. Lavterskel? 

• Alpint. Tilbud i ØSIL, men som vil bli lagt på is etter for lite engasjement fra 
foreldre. 

• Ski: Rogne il med samarbeid med Skrautvål. Vi ønsker mer samarbeid for å 
skape et miljø for de eldre. Samarbeid Rogne, Øystre og Skrautvål? Gruppene 
setter seg ned og ser hva som kan gjøres. Kjell initativ til fellesmøte. 

• Generelt. Trend i tiden at det er vanskelig å få tak i ledere/styremedlemmer og 
engasjerte foreldre. Turn i ØSIL må antageligvis legge ned opplegget for de 
eldre turnere da de ikke får tak i trenere. Håndball ØSIL mangler leder i 
gruppa. 

 
Sak2: Evaluering av samarbeidet og dugnadsinnsatsen på arrangement i regi 
ØSIL. 

• Erik informerer. ØSIL er avhengig og glad for dugnadsinnsatsen og jobben 
RIL gjør på arr. Spar Cup var et utvidet samarbeid. Rogne IL får betalt ca kr 
40.000,- for dugnadsinnsatsen så langt.  

• ØSIL betaler for hvert skift. Erik koordinerer dette. Forslag at enkelte grupper 
stiller og får betalt. Foreløbig  regnes skiftene og blir betalt til hvert lag, men 
at man etter hvert kan se på en ordning der hver enkelt frivillig representerer 
en gruppe og at dugnadsinnsatsen blir betalt ut til hver enkelt gruppe ut i fra 
hvor mange hoder som har rep gruppa. 

• ØSIL lager en årsoversikt over arrangement fremover og behovet. Ansvar: 
Erik, Morten. 

 
Sak3: Drøfting rundt emnet med å spesialisere barn for tidlig. Bredde kontra 
spesialisering. Vi lager et årshjul hvor vi beslutter hvem trener når. 

• Viktig med allsidighet. Fotball gjør en flott og stor jobb, men man er redd for 
at de”kaprer” barn fra andre idretter med for tidlig trening i de yngre klasser.  
Spesielt håndball og ski er utsatt.  



• Svein: Forklarer litt om hvorfor de ønsker tidlig trening ned til feks 
smågutt/jente. Fagernes kjører opplegg i vinter for denne klassa. Ønsker å dra 
med seg hele Valdres på sitt opplegg. Vi ønsker å demme opp om dette for å 
unngå at barna som vil spille fotball flytter over. Ønsker å prøve dette, men ser 
problemet.  

• Viktig med bredt tilbud og at det nødvendigvis ikke vil være et problem med 
mange aktiviteter, men at barna da må velge. Oppfordring til foreldre om at 
allsidighet er viktig og at det er bra å være med på forskjellige aktiviteter.  

• Håndball, ski og fotball må ha en dialog og samordne treningstider for å unngå 
utarming av enkelte grupper. Samarbeid!! 

• Geir og Bård kaller inn gruppeledere for å samordne treningstider. 
 
Sak 4: Generelt. 

• Kurs. Utdanning av nye ledere osv. Dette har vi snakket om tidligere og bør 
jobbes med videre. Få til kurs i nærmiljøet. 

• Øke våre fellesmøter til 2 ganger i året. Neste møte blir på våren og blir på 
Solhaug. Innkalling kommer. 
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