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Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

14.02.2019 Spireaveien 1-3 Magnus Færøy Magnus Færøy 

 

STYRET 
 

Leder: Magnus Færøy 
Nestleder: Elia Hoelstad 

 
Styremedlemmer: 
Micke Friedman 

Stian Langli 
Thomas Falch 

 

 

Norsk 1. divisjon ble i 18/19 avholdt med 10 lag, men etter Kongsvingers konkurs like 
før jul ble sesongen avsluttet med 9 lag i ligaen. Siste del av sesongen har derfor 
vært preget av noen lange opphold. 
 
 

Sportslig: 
H-L Elite har bestått av en spillergruppe på rundt 25 spillere, men på grunn av mye 
skader har troppen vært nede i så lite som 15-17 stykker. Dette har preget sesongen 
mye og gjør det vanskelig å stille med en komplett tropp til enhver tid. Sesongen har 
vært jevn, og preget av at flere og flere lag ønsker å kjempe helt i toppen av 
divisjonen. Med unntak av Furuset, Storhamar YA og Kongsvinger har alle lag 
kjempet en tøff kamp om de øverste 3-5 plassene. I skrivende stund er det realistisk 
å både kunne havne på 4 og 7 plass. Dette viser hvor jevn serien har vist seg å 
være, og hvor små marginene er. 
 
Noen av årets høydepunkt kom tidlig i sesongen hvor vi slo Comet både hjemme og 
borte, samtidig som en hjemmeseier mot Narvik på høstparten viser at vi kan heve 
oss helt oppe i toppen av divisjonen. 
 
Mye sykdom og skader ila. året har derimot gjort det mulig for flere av spillere på 
klubbens U21 lag å bidra både på trening og kamp. Flere har fått sin deby i 1. 
divisjon og hatt svært gode prestasjoner. Det er gledelig for hele klubben at yngre 
spillere får vist seg frem på det høye nivået som 1. divisjon de senere år har fått. 
 
Økonomi: 
Økonomisk har vi hatt en tilfredstillende sesong, mye på grunn av godt arbeid på 
sponsorfronten, men også på grunn av veldige gode bidrag fra grasrotandelen. Det 
er blitt jobbet målrettet med å skaffe sponsorer slik at vi kan holde et sportslig godt 
tilbud til gutta, noe reklameinntektene for sesongen tydelig viser. I og med at vi kan få 
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flere langreiser neste sesong kan det bli flere helgeturer som medfører økte 
kostnader. Dette får man ikke hensyntatt før etter 2. divisjon er ferdig spilt. 
 
Publikumsinntekter er tilnærmet like i år som ifjor, samtidig som 1911-klubben også 
skaper noe penger i kassa. I skrivende stund ser det ut til at vi skal holde budsjett for 
årets sesong – muligens med et lite overskudd. 
 
Styret setter stor pris på de bidrag alle putter inn for å få hjulene til å gå rundt. 
 
Andre ting rundt laget: 
Arrangementene vi har gjennomført i år har gått meget bra. Vi har hatt flere besøk av 
forbundet uten særskilte anmerkninger fra utover de grepene kommunen selv må 
sørge for slik at hallen er sikret for spill. Vi vil rette en stor stor takk til alle som har 
bidratt, spesielt til Øyvind Smedsrud og hans faste gjeng i sekretariatet for innsatsen. 
Uten den gjengen hadde det vært umulig å få gjennomført i den stilen 
arrangementene har blitt gjennomført på. 


