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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

21-08-2017 Daglig leders kontor Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Helge Vedalg (HV), Viggo Anthonsen (VA), Rune 
Sjøhelle (RS), Magnus Færøy (MF), Lars Corneliussen (LC), Jørgen Salsten (JS), Svein Sletten (SL), 
Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen(HS). 

Forfall: William H. Hjelmås (WH) og Anniken Bjørnø (AB) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Håndball 
Gruppen vokser. Har ikke klart å skaffe trener til guttelaget, så det må dessverre kanskje avvikles. Har vært ca 18 gutter 
og to lag. Også litt vanskelig kabal å få til å gå opp med nyansatt trener som er veldig engasjert i en annen klubb på 
Hurum. Sikring av håndballmål er pending. 
 
Ishockey yngres 
Sommer-hockey-camp uke 33 med 96 påmeldte – størst i Oslo. Ansvarlig for camp’en Lars Erik Spets. Veldig bra 
tilbakemeldinger fra spillere og foresatte. Planer om å gjennomføre høst- og vinterferie-camp. Full trening fra denne 
uken for lagenheter på is. Kick-off med sandvolleyball og grilling lørdag 19. august. U18 etteranmeldt ytterligere et lag 
og har nå over 30 spilere. U15 har planer om romjuls-cup – blir NAF-cup. 
 
Fotball 
Veldig fornøyd med nytt gress på 7’er-banen. Hatt to sommer-camp’er i uke 26 og 33 med svært god oppslutning og 
fin gjennomføring. Må se litt på antall trenere som deltar, så det ikke blir for mange barn per trener. Har vært noe 
spørsmål rundt fordeling av treningstider på gress-sletta. 
 
Innebandy 
Forbereder for skolestart i uke 41. Har vært i kontakt med to trenere som selv spiller aktivt på Grei. Fått landet 
treningstider til fordeling med håndballgruppen i plasthallen. Mulig flytting av treningstid for innebandy senior på 
tirsdager fra kl 20.00 til 20.30. Håndballgruppen melder tilbake hvorvidt det blir behov for dette. 
 
Ishockey Elite 
Fått hentet inn noen spillere, er pt. 22 spillere. Fortsatt samarbeidsavtale med Lørenskog. Styremøte i forrige uke hvor 
det var mest fokus på sponsorer. NAF utvider avtalen med ishockeyavdelingen med TNOK 50 til Elite. TF minnet om at 
sponsorkomitéen må være involvert underveis i prosess rundt sponsorer. HV minnet om ferdigattester på fasiliteter 
som benyttes. MF følger opp dette. Hatt to dugnader for å tjene penger til laget. 
 
Ski/sykkel/triathlon 
3. plasser i flere ritt, så man har fått litt oppmerksomhet. Har også fine plasseringer i andre ritt. Arrangerer KM-festival; 
tempo Maridalen og klatring Grefsenkollen, samt sykkel-cross-ritt på Bjerkebanen. Blir skiskole igjen til vinteren. 
 
Seniorgruppen 
Prosjektleder Selvaag foredragsholder på høstens første møte 21. september.  
 

Anlegg 

 
Flerbrukshall: 
Jobbet før sommeren mot politikere i håp om at alternativet med hall langs 11’er-banen kan komme opp igjen. Ikke 
noe nytt i saken. 
 
Ishall; skills-ramp utendørs, boder og treningsrom innendørs: 
Hadde befaring 21. juni. Petter Løken skulle etter dette sende nye tegninger til kommunen. Ishockey yngres har sendt 
søknad til hovedstyret i dag om tilskudd til prosjektet, men AU var ikke kjent med e-posten når møtet ble avholdt, så 
denne behandles på et senere tidspunkt. 
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Økonomi og eventuelt 

 
Det ble redegjort for sak vedrørende medlem og dennes ikke-aksepteble oppførsel og kommunikasjon over lengre tid 
som til nå har vært håndtert i Arbeidsutvalget. Enighet om alminnelig disiplinærforføyning dersom forutsetning for 
dette er til stede. Arbeidsutvalget håndterer saken videre og søker rettledning hos Norges Idrettsforbund ved behov. 
 

 


