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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

19-03-2019 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Anniken Bjørnø (AB), Viggo Anthonsen (VA), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERG), 
Helge Vedal (H), Magnus Færøy (MF), Rune Bruksås (RB), Rune Sjøhelle (RS), Svein Sletten (SS), 
Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Nils Tore Sagen Mosvold (NTSM) og Lars Corneliussen (LC) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Har ansatt junior-trener ettersom junior-treneren ble A-lagstrener etter Kim Rønningstad som har reist utenlands på 
oppdrag i ny klubb. Ettersom sportslig leder har sluttet og ikke kan drive sommerens camp’er blir det i uke 33 Liverpool 
fotballskole tre dager og Hasle-Løren mini-camp to dager. Uke 26 blir det egen camp. Cup’en i august blir ikke EMS-
konsept. Håper å få det tilbake senere. 
 
Ishockey 
Årlig møte I gruppen 25. februar og nytt styre valgt. 
 
Ishockey Elite 
Er fortsatt på is tre ganger i uken. På utkikk etter ny trener. Jobber med ny utstyrsavtale. 
 
Håndball 
Sportslig går det litt opp og ned. Ingen lag rykker ned i løpet av sesongen. Store lag på de yngste årskullene. Litt 
praktiske utfordringer med resultattavle som faller ut, vann på gulvet etc. Det eldste laget skal til Kroatia på cup i juni. 
 
Innebandy 
Gruppeleder trukket seg fra vervet. Årlig møte avholdt av Arbeidsutvalget 19. mars 2019. Svein Sletten valgt som ny 
gruppeleder. Håper det vil komme inn engasjerte foreldre etter hvert som kan ta tak på nytt i innebandyskole. 
 
Ski  
Litt færre i år enn i fjor, ca 125 deltakere. 5-10 stk har gått skirenn. Har hatt ungdomstrener som har trent de eldste. 
Dette har fungert veldig bra. Etter vinterferien hatt samarbeid med Årvoll. Har hatt treninger oppe i Lillomarka for alle 
utenom skiskolen som fortsatt har vært i Linderudkollen. Avslutningsrenn i morgen. 
 
Sykkel/triathlon  
Har hatt spinning på Condis hele vinteren. Hatt en organisert tur til Tenerife i vinter og utover våren blir det tur til 
Mallorca. Juniorene kommer til å delta på Landeveiscupen i år. 
 
Seniorgruppa 
Få på møte i februar – innlegg fra treneren i ishockey Elite. Møte i morgen med innlegg fra fysioterapeut; «trim for 
eldre». Ellers ikke så mye nytt. Ønsker større tilsig av medlemmer. Skal ha møte med kretsen angående 60+. 
 

Anlegg 

 
Utgikk i dette møtet. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Meningsutvekslinger rundt overføringer fra hovedstyret – damelag 
 
Valgkomitéen gjennomgikk innstilling til kandidater Arbeidsutvalg. 
 

 


