
     Årsberetning 2014 
 

 

Hasle-Løren Ishockey Senior 

 

Organisasjon, styret og støtteapparat  

Styret 

Leder:     Gro Rand 

Styremedlem/ Økonomi:   Atle Sand 

Styremedlem /1911:   Jim Marthinsen 

Styremedlem:    Aslak Fusdahl 

Styremedlem:    Ruby Castellanos 

styremedlem:     Tommy Lund  

Styremedlem:    Petter Syversen 

Arrangement / A-lag:   Øyvind Smedsrød 

Støtteapparat HL A-lag 

Trener:       Jørgen Salsten    

Lagleder:    Aslak Fusdahl     

Manager:    Jim Marthinsen 

Materialforvalter:   Tommy Karlsen 

Materialforvalter:   Jostein Lie Toft 

 

 

Støtteapparat HL2 

Lagleder:    Jøran Alexander Jensen Solbakken 

Støtteapparat HL3 

Lagleder:    Aksel Guerra  



Støtteapparat Vikings 

Lagleder: Erik Wister 

 

 

 

 

Styremøter 

Styret har holdt 12 styremøter i løpet av perioden. Arrangement ansvarlig har deltatt på styremøter etter 

avtale. 

Representasjon 

Gro Rand og Ruby Castellanos har representert senior styret i Oslo Ishockey Krets. 

Gro Rand har representert seniorstyret i Hasle-Løren Hovedstyre. 

 

 

 



Årsrapport Hasle Løren A-lag ishockey sesongen 2014 – 20015 

Sportslig: 

I årets sesong har HL A-lag bestått av en spillergruppe som har telt rundt 20 spillere.  

I og med at keepersituasjonen har vært meget ustabil har vi gjennom sesongen hatt 6 forskjellige 

målvakter som har stått flere kamper. 

Serien har inneholdt 36 kamper der vi vant 14 kamper og tapte 22 og endte til slutt på en 6. plass. 

Med en tung start på sesongen så det ut til at ambisjonen om å være blant de 4 beste lagene ikke 

holdt mål men med en god fortsettelse der vi slo de beste lagene økte mulighetene opp mot halvspilt 

sesong.  Blant annet med 2 flotte seire mot Ringerike i kampene rett før og etter jula. 

Men så sa det bråstopp og etter jul har resultatene ikke vært gode.  Blant annet med to tap for 

Furuset. Totalt kan vi ikke si oss sportslig fornøyd med årets sesong selv om vi har levert noen flotte 

kamper med fantastisk godt spill og mange flotte mål. 

Årets nye serieoppsett ser ut til å ha skapt en økt interesse for 1. divisjon hockey og vi har fått mange 

gode artikler om A-lagets innsats i Akers Avis Groruddalen. Videre ser det ut til at det sportslige 

nivået i 1. divisjon har hevet seg betraktelig og vil kreve mer av både spillere, trenere og klubb i årene 

fremover. 

Økonomi: 

Økonomisk har vi klart å holde oss rundt budsjett. 1911-klubben har vært en suksess også i år og vi 

har fått inn penger på sponsing og et godt bidrag fra klubben for å klare den økonomiske belastingen 

det betyr å ha ett lag i 1. divisjon. Styret setter stor pris på de bidrag alle putter inn for å få hjulene til 

å gå rundt. 

Vi har fått pålegg fra forbundet om å ha lege tilstede på hjemmekamper. Dette gir en betydelig 

kostnad som må legges inn i budsjett for neste år. 

Andre ting rundt laget: 

Arrangementene vi har gjennomført i år har gått meget bra, og vi vil rette en stor takk til alle som har 

bidratt. Styret vil spesielt takke Øyvind Smedsrud for hans innsats gjennom sesongen.  

Vi har hatt besøk fra forbundet på 3 hjemmekamper med gode tilbakemeldinger. 

 



HL 2 

Laget ligger som nr.6 på tabellen, vi har pr. 1.03.2015 spilt 16 kamper. Vi har vunnet 4, spilt uavgjort 3 og tapt 

9. 

For Jøran Alexander Jensen Solbakken, lagleder HL 2 – Gro Rand 

 

 

HL 3   

Vi i HL 3 har gått inn i vår første sesong med et mål om å ha det gøy sammen og samtidig lære oss å spille 

ishockey.  Vi er en gruppe på 23 stykker som har vært med i år.  

Alt fra tidligere elitespillere til nybegynnere har spilt kamper og kombinert i rekker sammen. 

Vi er et ekte kompislag som ønsker å ha det moro med ishockey. 

Vi har pr. 26.02.2015 spilt 12 kamper i 4.div. avd. øst. Vi har vunnet 3, tapt 8 og spilt 1 uavgjort. 

 

 

Aksel Guerra, lagleder  HL 3 


