Årsberetning 2012

Hasle Løren Ishockey, avd Junior
1 Organisasjon, styret og støtteapparat
1.1

Styret
Leder:
Styremedlem:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

1.2

Jørgen Salsten
Tommy Karlsen
Kjetil Hammerø
Stian Langeli
Vibeke Jensen
Lone Johannessen

Støtteapparat
Isfordeler:
Sportslig leder:
Dommeransvarlig:
Kafeteriadrift:
Dugnadsansvarlig:

1.3

Inger Fusdal
Jørgen Salsten
Per Harald Fredriksen
Lone Johannessen
Vibeke Jensen

Styremøter
Styret har holdt 25 styremøter i løpet av perioden.

1.4

Representasjon
Jørgen Salsten har representert juniorstyret i Hasle-Løren Hovedstyre og Oslo Ishockey-krets.
Norges ishockeyforbund avholder Ting i Trondheim 15.-17. Juni 2015, hvor klubben må være
representert.

2 Sportslige høydepunkter og aktiviteter
2.1

Oppsummering av sesongen
•

Rekrutteringskampanjen fra skøyte- og ishockeyskolen og også gitt positive resultater for de yngste
lagenhetene, spesielt U8, som har fått en meget solid spillerstall. U8 har oppnådd gode sportslige
resultater i sesongen, og har deltatt på flere cuper.

•

U8/U9/U10 har hatt felles treninger gjennom sesongen. U9 og U10 har hatt en solid utvikling, men har
både i serien og i forbindelse med cuper fått påfyll med spillere fra yngre lagenheter.

•

U13 – Millenniumslaget har hatt den beste kontinuiteten og stabiliteten siden oppstarten i U8 årene,
og har med 17 spillere oppnådd 7 seiere, 1 uavgjort, og 10 tap (4 knepne).

•

U14 ble seriemestere i B-serien, og ønsker å spille i A-serien neste år.

•

U16 ble seriemestere i B-serien. Vi har stilt lag gjennom et samarbeid med Furuset og Jordal Jenter.

•

U18 har hatt 13 spillere, og (U17) spilte i 2012 i U17 og U18 1 div. Dette har vært riktig nivå for laget.
Sesongen 2011/12 var sterk, mens 2012/13 endte under målsettingen (6 plass i serien).

•

3dje divisjonslaget vant sin serie.
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2.2

Kiwanis Cup
Kiwanis Cup ble arrangert for U9 og U10 spillere 17. og 18. November. Med 24 påmeldte lag ble
arrangementet både en sportslig og økonomisk suksess.

2.3

Skøyte og ishockeyskole
Styret har med solid støtte fra Diana Schart satset ytterligere på skøyte- og ishockeyskolen denne
perioden. Dette har gitt resultater! Med intensivert markedsføring og informasjon i lokalmiljøet, satsing
på trenere, en noe rimeligere pris, samt utdeling av drakter og premiering, har medført en hyggelig
økning i glade barn på isen. Spesielt er det gledelig at satsninger på jenter ga solide resultater høsten
2012. Av totalt 142 betalende utgjorde jentene hele 56.

2.4

Hockeycamps, Powerscating og Skolefritidsordning
Det har blitt avholdt hockeycamp i høstferien (uke 40) og vinterferien (uke 8) for klubbens medlemmer.
Til tross for sen informasjon om tilbudet, oppnådde vi stor oppslutning. Dette er et tilbud styret vil
anbefale at det jobbes mer med frem mot neste sesong.
Det er også avholdt Powerscating ved Jørn Buvoll. Dette er også noe styret anbefaler at det satses mer
på neste sesong ved å tilby Powerscating på ukentlig basis.
Foreldregruppen U8/U9/U10 har på eget initiativ etter nyttår etablert en ordning hvor klubbens spillere
kan gå på is hver fredag fra 13.30 – 15.30. Prøveordningen har vært meget vellykket.

3 Økonomi og daglig drift
3.1

Avdelingens økonomi
Resultatmessig har 2012 gitt tilfredsstillende resultater med et positivt driftsresultat.
Styret er av den oppfatning at situasjonen med til dels høye utestående fordringer, spesielt i forhold til
ubetalte treningsavgifter er utilfredsstillende. Styret anbefaler at rutinene for fakturering og oppfølging
av fordringer strammes inn.
Arbeidet med å skaffe sponsorinntekter har gitt noe bedre resultater enn tidligere, både for enkelte
lagenheter og for avdelingen under ett. Dette arbeidet bør intensiveres ytterligere i kommende periode.
På grunn av langvarig sykefravær i klubbens administrasjon har det vært noe utfordrende å følge opp
alle økonomiske forhold og stenge bøkene for 2012. Styret mener imidlertid at de fremlagte resultat- og
balanserapporter for året under ett gir et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen. Styret er også
kjent med at klubbens hovedstyre planlegger vesentlige tiltak for å endre administrative rutiner og
økonomisk oppfølging.

3.2

Kafeteria-drift
Kafeteriaen er en viktig inntektskilde for junioravdelingen, og styret har i perioden satt i gang en rekke
tiltak for å bedre rutinene. Det ble etablert en arbeidsgruppe som har bistått med å etablere nye rutiner
gradvis gjennom perioden. Junioravdelingen overtok ansvaret for kontant-håndtering og oppgjør i løpet
av oktober. Som en prøveordning ble det anskaffet betalingsterminal som ble tatt i bruk i November i
forbindelse med Kiwanis-cup. Bruken av denne har vært økende, og utgjør mellom 20-30% av
omsetningen. Kontantomsetningen gjøres opp jevnlig, registreres på eget oppgjørsskjema og leveres i
bankens Nattsafe. I henhold til vedtak på Årsmøte til klubbens hovedstyre i 2012, ble alt kjøp i
kafeteriaen fra om med Mars registrert på kassa-apparat. De nye rutinene vil bli evaluert før sesongstart
til høsten, og disse vil bli samkjørt med Fotball Junior som etablerer tilsvarende i 2013.
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Det ble også inngått avtale med en leverandør på innkjøp av kioskvarer for å forenkle innkjøps- og
betalingsprosessen. Styret anbefaler at denne avtalen også evalueres, samt at det foretas en ny
gjennomgang av priser og vareutvalg for å optimalisere utbyttet for junioravdelingen.

3.3

Lokaler og vedlikehold
Kafeteriaen og kontorene ble dessverre utsatt for tyveri og hærverk tidlig i sesongen, noe som medførte
et økonomisk tap og skade på blant annet dører. Saken ble meldt politi og forsikringsselskap. Et nytt
innbrudd i 2013 medførte også skadeverk, men med begrenset økonomisk tap for avdelingen. 3 dører
ble erstattet som følge av dette.
Juniorstyrets kontor har i løpet av vinteren blitt ryddet og innredet med funksjonelle møbler og
datautstyr. Styret retter en stor takk til Stein Rønning (U10) for både utstyr og koordinering av arbeidet!
Kafeteriaen og lokalene for øvrig bærer preg av mange år uten vesentlig vedlikehold, og styret anbefaler
at det lages en plan for vedlikehold og renovering. Noe av dette kan eventuelt utføres som dugnader.
Styret ønsker også at det må gjøres en vurdering utearealene rundt hallen, og at det legges påtrykk mot
Oslo Kommune for en bedring av situasjonen.

3.4

Intensjonsavtale med Ulna Barnehager og BAB Omsorg
Hovedstyret i klubben har inngått en intensjonsavtale med Ulna Barnehager og BAB Omsorg om
mulighetene for å bygge en barnehage i tilknytning til Hasle Lørens idrettsanlegg. Denne
samarbeidsavtalen vil umiddelbart gi alle klubbens avdelinger økonomisk tilskudd.

4 Oppsummering
Sesongen ble avsluttet Onsdag 20. Mars med avslutningskamp mellom U18 og trenere. Et vellykket
arrangement som ble avsluttet med kåring av Årets Viking og gratis pølser og brus til barna.
Styret er fornøyd med resultatene som er oppnådd i Junioravdelingen i 2012, både sportslig og
økonomisk, på tross av at det har vært et utfordrende år. Vi har manglet flere lagenheter, noe som har
bidratt til økt dugnadsbelastning. Men vi ser samtidig starten på en positiv trend med god rekruttering fra
skøyte- og ishockeyskolen, noe som også reflekteres av en økende tilflytning av småbarnsfamilier i
klubbens nærområder.
Styret takker aktive, trenere og støtteapparat, samt foreldre og frivillige for bidrag til en vellykket sesong!
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