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Hovedstyremøte i Hasle-Løren 

Idrettslag  
 

 

 
        vi tilbyr idrettsglede 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

24.08.2015 Klubbhuset Heidi S. Ates Helge Vedal 

Tilstede: Svein Sletten, Diana Schart, Atle Sand, Jan Rune Løvnæseth, Jim Marthinsen, Morten Thomle, 

Jørgen Salsten, Arne Jan Flølo, Thomas Falch, Heidi Sønsthagen Ates, Helge Vedal 

Forfall: Ingar Wilhelmsen, Jo Sand 

 

Agenda 

Grupperapporter, og økonomi 

Økonomi generelt 

Flerbrukshall 

Banestatus 

Diverse 

 

Økonomi 

Økonomien har nå stabilisert seg etter innbetaling av driftstilskudd fra Oslo Kommune. Ca kr. 

750.000,-. 

Det er bestilt og montert nytt låssystem i klubbhus og garderobebygget. Kostnad ca kr. 80.000,- 

Juli-rapport kommer noe senere grunnet ferietid. August-rapport vil komme til ordinær tid. 
 

Gruppe rapporter 

Hockey junior har gjennomført møter og det er satt frist for oppryddinger også økonomisk til 

17.09.15. Lagledermøter mangler for U 14 og 15 lagene. Øvrige lagenheter fram til U 20 har alt i 

orden. 

 

Gro Rand har trukket seg som leder av senior hockey grunnet mye jobb rundt lagene.  Jim 

Marthinsen møter for senior i styremøtene frem til neste årsmøte velger ny gruppeleder. 

Ny trener for A-laget i 2015-16 sesongen er Filip Juul. 

 

Fotball yngres har mye positivitet i gruppa. De har også allerede startet arbeidet med håndbok, 

noe som er positivt med tanke på klubbutviklingsprosessen. De har også bra med spillere per dato. 

Jobbes med trener-utvikling i sportsplan. 

Arrangerte Bendit cup i helgen 22-23.08.15. Meget godt arrangement, også økonomisk. 

 

Innebandy starter nå opp med treninger i disse dager. Kampoppsett er ikke utarbeidet pr. dato. 

Det må kjøpes inn to stk. nye mål snarest. Torbjørn har ansvar for innkjøp. 

 

Håndballjentene er nå i gang og trener for fullt. Det starter nå opp håndballskole om kort tid. 

 

Ski/sykkel gruppa er veldig synlige på FB og hjemmesider ( Sykkelritt.no) Sykkelgruppa er i ferd 

med å vokse, og har behov for sterkere styring på sikt. 

 

Skigruppa fungerer ikke så bra. Den har sakket akter ut år for år. Her må det jobbes bedre for å 

beholde den i idrettslaget, noe som er ønskelig. 
 

Anlegget 
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Flerbrukshall er tenkt oppført i perioden 2016 – 2019. Ca kostnad er 125 mill. 

I ISU Møte den 17.08.15 ble det orientert om at det blir fornyelser og nye baner i området. 

Vår 11-bane står på blokka for nytt dekke i 2016. 

Det er ogå tenkt etablering av tre ballbinger på plen langs 11 banen utenfor gjerdet. 

Så er det tenkt 7 bane i 2017 på bortsiden av turveien. 

På plen på enden av ishallen er det ønske om etablering av en 9 bane som kan benyttes som isrink 

på vinteren. Her er det også forslag om fast dekke for bruk til mange andre type aktiviteter. 

Normalt så vil kommunen klare å fornye 6 til 8 baner og bygge ca 2 nye i løpet av ett budsjettår. 

Dette gir håp for fornyinger på Løren-anlegget. 

 

Diverse 

Innspill om at flere av idrettene idrettslaget tilbyr overlapper hverandre og kolliderer til dels 

gjennom året. Det kom frem flere synspunkter rundt saken. Som allidrettslag vil det være et bredt 

spekter av aktiviteter som barna kan delta i og dette vil nødvendigvis medføre at barna/foreldre 

må gjøre enkelte valg. Noen hadde synspunkter rundt at idrettslaget bør legge føringer for å unngå 

kollisjoner og noen hadde synspunkter rundt at man må tilby så mange aktiviteter gruppene 

ønsker selv om dette medfører kollisjoner. Det ble ikke tatt noen formelle beslutninger rundt 

saken. 

 

Kultur og idrettsbygg Oslo KS, har ikke ansvar for noe av vårt anlegg på dette tidspunkt. Alt av drift 

av anlegget må gå via Bymiljøetaten som tidligere. 

På sikt vil de få ansvar for Is hallen, men skal forvaltes og driftes av Bymiljø etaten framover.  
 


