Årsrapport Hasle Løren A-lag ishockey sesongen 2012 – 20013
Sportslig:
I årets sesong har HL A-lag bestått av en spillergruppe på 24 spillere.
Serien har inneholdt 39 kamper der vi vant 22 kamper, tapte 17 og endte til slutt på en 7. plass.
Ambisjonene om å klare kvalifiseringsspill begynte bra med en god start på sesongen.
Etter de første 7 – 8 kampene lå vi der vi ønsket og spilte god hockey og vant kampene vår.
Men så begynte det å gå tregere og vi tapte en del viktige kamper mot de motstanderene vi måtte slå
for å havne blant de 2 beste. I løpet av desember ble det klart at vi ikke klarte å holde følge med
topplagene og vi havnet til slutt på 7. plass. Dette er vi ikke fornøyde med.
Selv om vi ikke klarte å nå målet vårt klarte vi å få til ett godt lag, noe som endte en del meget gode
resultater på slutten av sesongen der MS ble slått i Lørenhallen og seriemester Comet ble slått i
Halden av et meget innsattsfylt Hasle Løren lag.
Årets nye serie der 2. lagene til Get ligaklubbene ikke kunne delta, skapte en mer interesant 1.
divisjons serie med mange spennende, tette og jevne kamper. Fremover kan dette skape en større
interesse for divisjonen og gjøre att flere spillere ønsker å spille på dette nivået.
Årets trener, Tommy Lund har sagt ja til å fortsette og det setter A-lags styret stor pris på
Økonomi:
Økonomisk har vi klart å holde budsjett. 1911-klubben har vært en suksess også i år og vi har i år
splittet mellom sponsorer og medlemer og har hatt en økning i medlemstallet og dermed inntekter.
A-laget har i tillegg bidrat med flere dugnader som har gitt gode inntekter.Sponsor inntektene har
også økt og billett inntektene ligger litt over nivået fra i fjor.
Andre ting rundt laget:
Vi har klart å etablere et eget styre for A-laget, noe som har manglet de siste årene.
Dette styret består av Gro Rand, Ruby Castellanos, Atle sand, Jim Martinsen, Jan Bekken og Aslak
Fusdahl.

