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Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

13-06-2019 Klubbhuset Thomas Falch Heidi Sønsthagen 

Tilstede: Thomas Falch (TF), Viggo Anthonsen (VA) og Anniken Bjørnø (AB) – forlot møtet etter orientering 
fra gruppene, Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Rune Sjøhelle (RS), Hanne Gry Sandøy (HGS), Anette 
Skott (AS), Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS) 

Forfall: Svein Sletten (SS), Elisabeth Katai-Knudsen (EKK), Klas Birkedal (KB), Ståle Hamnvik (SH), Magnus 
Færøy (MF) og Rune Bruksås (RB) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Stillingsannonse sportslig leder legges ut rett etter sommerferien. Forberedelser camp er godt i rute. Telenor Xtra har 
fungert bra med ny trener etter at sportslig leder sluttet. Ny leder i styret og det er igangsatt flere prosjekter rundt 
struktur etc. Cup siste helgen i august. Ikke EMS-cup i år, litt få påmeldte lag foreløpig. 
 
Ishockey 
Har jobbet med å få på plass et nytt sportslig utvalg. Delt opp sportslig leder-rollen. Jonas Nygård skal ta det daglige 
ansvaret og Jan Asplund ansvarlig for det hockey-faglige. Jobber med camp i uke 26 (43 deltakere så langt) og uke 33 
med langt flere deltakere. Hatt møte med rekrutteringsansvarlig i NIHF og representant i Stavanger Oilers. Har 
sommer-is og lagenhetene kjører en del dugnader på servering til ulike samlinger i helgene. Har blitt kontaktet av to 
ulike klubber – U14/15 lag M/S og U16 lag fra Jutul som ønsket overgang til Hasle-Løren. Vurdert fordeler og ulemper 
ved dette men har landet på å ikke ta dem imot grunnet følgende hovedårsaker; 

• Vi har ingen lag i de aktuelle aldersklassene. Det var ikke snakk om overgang med et fullt lag, men et mindre 
antall spillere. Disse ville havnet i en aldersklasse der vi ikke har spillere nær nok i alder som kan spille opp 
eller ned for å supplere laget. Det sportslige tilbudet vi hadde klart å gi hadde derfor vært begrenset.  

• Både MS og Jutul var (og er) i dialog med flere andre klubber. Det var (og er) mye usikkerhet knyttet til hvilke 
spillere som spiller hvor neste sesong. Vi vurderte det økonomisk risikabelt å melde på to nye lag når vi ikke 
visste om vi hadde noen spillere til disse lagene. Den økonomiske situasjonen i gruppa tillater ikke dette.  

• Å inkludere to nye lag, med treninger og kamper, ville medført mindre istid tilgjengelig til de lagenhetene vi 
allerede har i klubben. Spesielt de yngste lagene. Vi vurderer det som en mer bærekraftig strategi å sikre gode 
sportslige tilbud til de yngre lagene, og med det bygge klubben fra bunnen - gitt antallet spillere som denne 
gang vurderte overgang og mangelen på spillere i akkurat denne aldersgruppa i HL.  

• Spillerne som vurderte overgang hadde tilknytning til klubber over hele Oslo og Akershus. Svært få hadde 
tilhørighet i HL. Det er uheldig at andre klubber vurderer å legge ned lag som ikke vil «satse», men det er ikke 
realistisk at HL alene skal stå for det sportslige tilbudet til disse spillerne. Her må alle klubbene ta 
samfunnsansvaret på alvor.  

TF – på generelt grunnlag utifra klubbperspektiv høres det noe umusikalsk ut å ikke ta imot spillere som ønsker seg til 
klubben vår og spesielt ettersom lagene ville tettet hullene etter de lagene som forsvant sommeren 2018. Som 
breddeklubb gir vi ekstremt dårlige signaler når vi sier nei til å ta imot nye spillere. Disse spillerne risikerer nå i en alder 
av 13 år å ikke ha noen klubber å være i og tvinges da eventuelt til å slutte med ishockey, noe som er veldig trist. Det 
er videre ikke riktig at flere lag påvirker istiden til eksisterende lag da istid tildeles fra krets etter antall lag man har og 
istiden fylles opp med eventuelt utenforstående dersom egne lag ikke fyller stipulert tid per lag i egen hall. 
 
Ishockey Elite 
Representant ikke tilstede. 
 
Håndball 
Holder på å rekruttere trenere. Trener til J03/04 på plass. Ikke helt i mål på J05. Muligens noe sam-treninger mellom 
J05 og J03/04. Får nå et J18-lag som kommer fra Linderud. Vært åpen dialog mellom klubbene mht overgang til Hasle-
Løren. Innspill fra HS til håndball og til gruppene generelt at vi må sørge for ryddige prosesser i ansettelsesforhold. 
 
Innebandy 
Representant ikke tilstede. AU hadde møte med representant for G2010 som var del av innebandyskolen sist sesong. 
Ønsker å fortsette aktivitet for dette årskullet. 
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Ski  
Representant ikke tilstede. 
 
Sykkel/triathlon  
Litt aktiviteter i landeveis-cup’en. Vært noen voksen-ritt. Noen skal sykle Styrkeprøven. Har én som skal delta på et lag 
som skal forsøke å vinne Lillehammer-Oslo-etappen. Mer populært å sykle fellesstart enn å delta i Styrkeprøven. 
 
Seniorgruppa 
Tidligere lærer Max Hermansen på kuben holdt foredrag på aprilmøtet. Ikke noe foredrag på mai-møtet. Tur 
Sandefjord-Strømstad i juni. Hadde møte med +60-representant 22. mai. Vært på tur med Skibladner i dag med Oslo 
kommune +60. 
 

Anlegg 

 
Flerbrukshall. Siste informasjon er at denne forventes ferdigstilt i 2024. 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Overføringer – diskusjon rundt prinsipper for størrelser for disse. Hovedstyret jobber videre med dette. RS bidrar med 
innspill. 
 

 


