Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag
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Sted:
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Referent:
Daglig leders kontor
Viggo Anthonsen
Heidi Sønsthagen
Viggo Anthonsen (VA), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG), Rune Bruksås (RB), Magnus Færøy (MF),
Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SL), Lars Corneliussen (LC), Erik Andersen (EA) og Heidi
Sønsthagen(HS).
William H. Hjelmås (WH), Jo Sand (JS), Thomas Falch (TF), Helge Vedal (HV) og Anniken Bjørnø
(AB).

Orientering fra gruppene
Fotball
A-laget rykker ned i 5. divisjon, rekrutt opp i 6. divisjon. Ambisjoner om å rykke opp igjen i 4. divisjon. Er i samtaler om
ny hovedtrener på seniorfotballen. Er i ferd med å sluttføre kontrakter med alle ungdomstrenerne. Slår sammen
ungdomskullene til én treningsgruppe og nivådeler uavhengig av årsklasser. Årvoll bruker denne modellen med stort
hell.
Ishockey Elite
Ligger på 4. plass så langt i sesongen etter 9 spilte kamper. Godt fornøyde med plasseringen. Litt mer urutinert lag i år
enn i fjor. Kommer flere på kampene så man får et lite overskudd etter at inngangspengene har dekket dommere.
Arrangementskomitéen har fått en bra stamme med tillitsvalgte som bidrar i dugnadsapparatet. Sponsorsiden snart
nådd budsjett på TNOK 250, noe som er ca TNOK 100 over nivået for et par år tilbake.
Ishockey yngres
Damelaget ligger på delt førsteplass så langt i sesongen. Skøyteskolen er i gang med ca 80-90 barn. Mange på
ishockeydelen av skolen. Vært en del møtevirksomhet rundt 2005-laget mht få spillere på laget, hospiteringsregler og
hvordan spillere deltar på tvers av årskull. Skal arrangere tre landskamper i desember.
Ski/sykkel/triathlon
Cyclo-cross-sesongen startet nå. Skal arrangere Bjerke-cross på Bjerke-bann 4. november.Styrkeprøven AS v/Arild Salte
har varslet møte angående mulig kapitalbehov. Startet barmarkstrening med rundt 40 barn på øktene så langt. Starter
skiskole 9. januar.
Håndball
Begynner å bli viktig med fokus på det eldste årskullet. Disse jentene har også begynt som klubbdommere. Har hatt
håndball-camp i høstferien for det eldste kullet. Er i dialog med Linderud om gutte-håndballen. Har fått treningstid i
Vollebekk skole sin gymsal mandager og torsdager. Trener har nevnt at det eldste laget skal bruke klister etter jul. Ikke
aktuelt med klister i plasthallen. Teknisk mulig å gjøre rent gulvene, men tar tid og det er håndball-/innebandyaktivitet
om hverandre i løpet av en ettermiddag/kveld. ERG tar tilbake til sitt gruppestyret at dette er en problemstilling som
må løses.
Innebandy
Innebandyskolen startet etter høstferien. Hovedvekt gutter 2010 og 2011 som har meldt seg på, men er åpent for
både gutter og jenter 2010-2012. Har nå fått med fire foreldre som kan hjelpe til på trenersiden. Ser en kapasitet på 50
spillere som optimalt med trenerressursene. Instruktører fra Bjerke videregående skole kan være aktuelle.
Innebandy senior er i full gang. Vært litt variabelt på treninger. Enighet om at Svein sier ifra til Elin sånn at håndball kan
bruke treningstiden.
Seniorgruppen
Stor aktivitet i dugnadsgjengen på mandager.
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Referat

Anlegg
Flerbrukshall:
Idrettslaget har vært i møter med Undervisningsbygg, BYM og UdE om alternativer. BYM skal videreformidle forslag til
plassering vest og eventuelt et alternativ sør for gjennomgang og beslutning i idrettslaget om kort tid.
Alagsgarderobe ishockey – fuktskader og problemer med manglende drenering av bygg. Meldt videre til BYM.
Idrettslaget har gjort en kortsiktig utbedring med nedskuring av benker/bokser med mugg-fjernende middel samt
kjøpt ny avfukter som kan gå kontinuerlig.
Søplebøtter spillerboksene – ønske om at disse skal stå ved inngang til spillerbokser. HS formidler dette videre til
driftsleder.
Søplebøtter i ishallens garderober – må ha søplesekker i disse. HS tar dette videre med driftlseder.
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs:
Ikke mottatt tilbakemelding fra BYM enda. HS purrer BYM.
Økonomi og eventuelt
Ingen saker her denne gangen pga mye tidsbruk på ovennenvte saker.

Møtereferat
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