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A rsberetning Hå ndballgruppen 2012
1. Innledning
Håndballsesongen er fra august til juni, mens Hasle Løren Idrettslag følger kalenderåret.
Denne årsberetningen dekker derfor sesongen 2011/2012 og 1. halvdel av sesongen
2012/2013.

2. Håndballstyre og øvrige støtteapparat
Verv
Styre
Leder
Kasserer
Sportslig leder
Styremedlem
Styremedlem

Navn

Varamedlem
Varamedlem

Jan Petter Saltvedt
Connie Fridén

Web
Web
Innhold loppetass lag
Arrangement
Arrangementsansvarlig

Jan Rune Løvnæseth
Anders Hognerud
Kjetil Andersen
Karianne Løkken
Siri Jønnum

Tone Rogstadkjærnet

Marianne Berget
Geir Mannsåker

Trenere og støtteapparat lag
Jenter J10
Trener J10
Kjetil Andersen
Assisterende Trener J10
Tomas Labråten
Lagleder J10
Siri Jønnum
Jenter J09
Trener J09
Karianne Løkken
Assisterende Trener J09
Tina Alnæs
Jenter J06/07
Trener J06/07
Kjetil Andersen
Assisterende Trener J06/07 Atle Utne
Dommere/barnekampledere
Dommerkontakt og
Barnekampleder
Hege Støre
Barnekampleder
Kurt Arne Sandvik
Barnekampleder
Elin Ruhlin Gjuvsland

Håndballstyret ble valgt på årsmøtet 2. februar 2012.
Leder er med i Hasle Løren hovedstyre som representant for håndballgruppen.
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Det har vært avholdt 3 styremøter i 2012. I møtene har vi gått igjennom økonomi, sportslig
opplegg, arrangement, web sider og annet som går på håndballgruppen. Fokus har vært å få på
plass strukturen og følge opp og drive håndballgruppen videre. Neste steg vil være å få på
plass en mer langsiktig plan og visjon for håndballgruppen.

3. Økonomi
Kalenderåret 2012 går med kr 17 159,50 i overskudd mot et budsjett på kr 6 115,40 (2011
med kr 10 805,80 i overskudd). Det er god kontroll på kostnader versus inntekter og vi har i
2012 vært så heldige å få tilskudd på kr 18.500 som ikke var budsjettert (hvorav kr 9.000 var
reservert oppmerking av mini-baner for loppetass lag).

4. Antall medlemmer
Håndballgruppen har 56 medlemmer ved utgangen av 2012. Alle registrerte medlemmer er
med å spille eller trene for våre lag i aldersgruppen 2003-2007.

5. Sportslige aktiviteter 2012
Innledning

Sesongen 2011/2012 så var det Kjetil Andersen som var trener for begge lagene, med Tomas
Labråten som assisterende trener. Når begge lagene spilte kamper samtidig så stilte Karianne
Løkken opp som trener/lagleder for kampene til det røde laget.

5.2

Seriespill 2011/2012

Hasle Løren stilte med to lag i årsklassen 2003 (blått og rødt lag) sesongen 2011/12.

5.2

Antall kamper

Seire

Uavgjort

Tap

31

24

0

7

Treningskamper 2011/2012

Det ble gjennomført flere treningskamper både før og etter seriespillet.
5.3

Deltakelse i cup/turneringer i 2011/2012

Lagene deltok i følgende cuper (dette var blandet lag fra både rødt og blått).
Langhus jule cup i desember og Kolbotn-cup i mai
5.4

Treninger 2011/2012

I sesongen 2011/2012 så hadde håndballgruppen 3 treningstimer i Lørenhallen.
Lagene trente en dag i uken hver for seg samt en frivillig felles trening.
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6. Sportslige aktiviteter 2012/2013, 1. halvdel
6.1 Seriespill 2012/2013 (1. halvdel)

For sesongen 2012/13 har vi meldt på 4 lag.
J2003 - J10 (7 kamper – 7 seire)
J2003 - J09 (7 kamper – 1 seier)
J2005 – Loppetassen (loppetassen startet januar 2013)
J2006 – Loppetassen (loppetassen startet januar 2013)
6.2

Treningskamper 2012/2013

J10 mot Ullern J9: 4-4.
6.3

Deltakelse i cup/turneringer i 2012/2013

Begge 2003 lagene deltok i Rælingen sin jule cup den 29. desember 2013. Loppetassen lagene
(J2005 og J2006) deltok i Bamse Cup 2012.
6.4

Treninger 2012/2013

Denne sesongen så har håndballgruppen 4 treningstimer i uken.
J2003 – J10 trener tirsdager 15.00 til 16.00 og torsdager 15.00 til 16.15
J2003 – J09 trener tirsdager 16.00 til 17.00
J2005 og J2006 trener torsdager 16.30 til 17.30
Vi har også fått en stamme på 4-5 gutter født 2005 og 2006 som er med å trene torsdager.
Deler av treningen er bak forhenget i Lørenhallen. Det har vært ledige treningstimer på
fredager og i helger, men det er ikke så lett å få dette til fungerer med for trenerne.

7. Dugnader og andre inntektsgivende aktiviteter
7.1

Arrangement hjemmekamper i 2012

Når Hasle-Løren er arrangør av kamper i Lørenhallen så er det behov for at foreldrene stiller opp og
gjennomfører de oppgaver som må gjøres ved et slikt arrangement (dette vil gå på rundgang). Vi stiller
med tilsynsvakt (1 stk.), sekretariat (2 stk.), kiosk vakter (2 stk.) og billettsalg (1 stk.). I tillegg må vi
ha en barnekampleder som dømmer kampene. Når vi gjennomfører flere kamper samme dag (3-4) så
setter vi opp dobbelt vaktlag. Hovedansvarlig for det praktiske rundt arrangement har
arrangementsansvarlige.
Kiosk- og billettsalget er også vårt hovedfokus som dugnad og er en viktig inntektskilde for
håndballgruppen.

•
•

Sesongen 2011/2012 gjennomførte vi 4 arrangement.
Første halvdel av sesongen 2012/2013 har vi gjennomført 2 arrangement.
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7.2 Salg av Hasle Løren jubileumsbok

I anledning Hasle Løren’s 100 års jubileum i 2012 ble det produsert en jubileumsbok.
Håndballgruppen fikk 2 bøker per spiller som var med ved utgangen av 2011. Disse skulle
selges for 250 kr pr stk hvorav 50 kr går til håndballgruppen, mens resten går til å dekke
kostprisen og et bidrag på 50 kr til Hasle Løren Idrettslag. Vi har solgt 23 stk av de 38 bøkene
vi har fått. Vi følger opp dette og målet er å få avsluttet dette i løpet av 1. kvartal 2013.

8.0 Øvrig informasjon
Det har vært gjennomført et foreldremøte i etterkant av årsmøtet 2 februar 2012. Dette gjaldt
for våre lag i 2003 klassen.
Den 18. desember 2012 ble det arrangert en juleavslutning for alle spillere i håndballgruppen.
Det møtte opp ca. 30 spillere til dette arrangementet. Flere foreldre stilte opp og sørget for det
praktiske. Det ble servert pølser, saft og pepperkaker.
Vi er så heldige å være en del av et større idrettslag med mye anlegg. Den store utfordringen
er allikevel å få gode og mange nok treningstimer i Lørenhallen. Hallen er tilnærmet 100% i
bruk og store deler av timene på kveldene er leid ut til OBIK (på en langsiktig kontrakt). I
2012 har vi fått timer som er fra 15.00 til 17.00 og det sier seg selv at det da ikke er så enkelt
å få til et trenerapparat hvor dette er optimale tider i forhold til jobb. Det er også potensiale for
å få med flere, men vi er nødt til å ta hensyn til treningstimer og øvrige apparat for å se
hvordan vi kan utvikle gruppen videre. Dette er ikke klart når dette skrives, men vil være en
viktig forutsetning for fremtidig retning for håndballgruppen. Enten satser vi på å få igjennom
de lagene som nå er satt i gang, eller så må vi bygge håndballgruppen basert på et mer
langsiktig perspektiv.
Vi har oppdatert nettsidene slik at mest mulig praktisk informasjon skal ligge tilgjengelig der.
I forkant av årsmøtet for 2012 som vil holdes 28. februar så er vi nødt til å jobbe for å få på
plass et større støtteapparat som kan hjelpe oss med å drive gruppen videre. Vi definerer nå de
forskjellige rollene vi ønsker, blant annet trenger vi lagledere og foreldrekontakter.
Det er også diskusjoner rundt inndeling av lag som vi ønsker å få løst på en god måte.
Hovedmålet vårt er å få håndballgruppen til å fungere som en gruppe, særlig der antall spillere
gjør det mulig å stille med flere lag fra samme års trinn. Her er det ekstra viktig å tenke helhet
slik at vi sørger for å bygge opp hele gruppa og ikke enkelt lag. For å få dette til så trenger vi
flere engasjerte foreldre
Styret for Hasle Løren håndball (Oslo 30/1-2013)

Jan Rune Løvnæseth
Leder

Anders Hognerud
Kasserer

Siri Jønnum
Styremedlem

Karianne Løkken
Styremedlem
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Kjetil Andersen
Sportslig leder

