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G99 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Hans Alfred Thorsø  
Lagleder : Nina Olkvam 
Webansvarlig : Nina Olkvam 
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: 
: 

Ole Høgtun 
Ole Høgtun 

Sosialansvarlig : Harald og Cathrine Thingnes 
Materialforvalter : Hans Alfred Thorsø 

 
Antall spillere : 30 spillere 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015 

Seriekamper Seire Uavgjort Tap Serieplassering 

 1 2 15 10 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2015 

Vi har deltatt i 3 ulike cuper:  
Lørenskog cup: Vant bronsefinalen 4-2 
G-Max cup (VIF): Vant bronsefinalen 7-0 mot VIF 
Haslum cup: Tapte semifinalen 1-0 mot Nordby  

3.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

Var på en 5 dagers treningsleir i Barcelona i slutten av juni. Fikk trent godt på gode 

gressbaner og ikke minst var det en god sosial happening for spillerne og voksne 

som var med. 

Oppsummering av 2015: En hard «kjerne» på 8-9 spillere som stort sett har vært på 

hver eneste trening frem til sommeren. Etter sommeren var det et snitt på 18-19 

spillere på teningene. Har hatt mest fokus på å beholde flest mulig spillere for at vi 

skulle ha en mulighet til å stille et juniorlag. 

4.0 Videre drift av laget 

Gutta går nå over i juniorfotballen (1997-1999).  Planen er å gjennomføre en ny 
treningsleir i utlandet. 
 

 

 



 
 

G01 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Kim Rønningstad 
Lagleder : Heidi Sønsthagen 
Webansvarlig : Tone Rogstadkjærnet 
Dugnadsansvarlig : Bård Idås 
Økonomiansvarlig : Heidi Sønsthagen 
Sosialansvarlig : Carsten Pedersen og Kari I. Hansen 
Materialforvalter : Heidi Sønsthagen 

 
Antall spillere : Ca 23 spillere gjennom sesongen, fordelt på 1 11’er-

lag og 1 7’er-lag 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015 

Vi meldte på et lag i 11er 2.divisjon (med forventinger om å spille inn et grunnspill og en 
felles forståelse for hvem Hasle-Løren G01 er, samt et mål om seriemesterskap) og et 
lag i 7er 1.divisjon (med forventinger om å bruke 7erkampene til å jobbe med det å 
holde på fokusområdene, øve på tingene vi trenger individuelt, relasjonelt og 
strukturelt). 
7erlaget endte sesongen midt på tabellen, alle spillerne på G01 spilte flere kamper på 
7erlaget. 
11erlaget tok 36 av 42 mulige poeng (6-0-1 både hjemme og borte), tok et 
seriemesterskap, scoret flest mål, slapp inn færrest mål og kvalifiserte seg med det til en 
sikker plass i G15 1.divisjon. Vi fikk satt et grunnspill, vi videreutviklet oss stort i løpet av 
2015 (individuelt, relasjonelt og strukturelt). Vi kom topp 32 i Adidas-Cup (uoffisielt 
NM). Alle på G01 spilte seriekamp i 2015. 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2015 

Etter et par års opphold var vi i år igjen med i Arvika Cup. Sportslig var ikke laget helt 
fornøyde, men sosialt sett en kjempefin tur. For fjerde år på rad var vi med i Norway cup 
i juli. Veldig moro for spillerne – ikke minst sosialt da de blir kjent med utenbys spillere når 
de tilbringer tid på Ekeberg-sletta. I oktober reiste 12 gutter, trener, lagleder og til 
sammen 6 andre mammaer + 1 lillesøster på 1 ukes treningsleir i Tyrkia. Strålende tur med 
mye fri og kos for spillere og støtteapparat. Frister til gjentagelse høsten 2016. 

4.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

G01 brettet opp ermene og fortsatte med sine Elkjøp-dugnader også i 2015. Nå er det 
dessverre slutt på denne muligheten, men vi har tjent gode penger på disse dugnadene. 
I tillegg hadde G01, G04 og G99 juletresalg på Lørenbanen også i 2015 med meget godt 
økonomisk resultat. Takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats gjennom sesongen. 



 
 

I høst tok trener Kim initiativ til en FIFA-kveld på klubbhuset der det ble servert pizza og 
brus og alle hadde med snop, Playstation og egne TV-skjermer. Stor suksess. 

5.0 Oppsummering av 2015 

Vi hadde et godt 2015, både sportslig og sosialt. Det var en god miks av sosiale turneringer 
(Norway-Cup og Arvika) og av store sportslige utfordringer (Adidas-Cup, OBOS-Cup). 
Likevel fikk vi spleiset laget sammen til en solid enhet, alle spillere fikk muligheten til å 
være seg selv både på og utenfor banen. Det ble strammet opp litt med tanke på 
forventinger både sportslig og sosialt, dette førte til det vi ønsket at det skulle føre til; et 
sterkt lag med høye forventninger både sportslig og sosialt 

6.0 Videre drift av laget 

7.0 Kim fortsetter som trener, Heidi fortsetter som lagleder. Vi er påmeldt G15 1.divisjon (vi 
ønsker å bevise at vi kan spille jevnt med de beste lagene i landet 11 mot 11) og i 7er 
G16(!) 3.divisjon. Vi har hatt fokus på defensiv struktur i vinter, samt tidvis offensiv 
samhandling. Den defensive strukturen begynner å sitte veldig bra. Det blir et godt taktisk 
Hasle-Løren G01 som sitrer når ballen ligger på midtstreken om noen veldig få uker. Vi 
ønsker å få til nok en treningsleir i Tyrkia etter sesongslutt, vi skal delta på Arvika-Cup og 
Norway-Cup i tillegg til OBOS og Adidas-Cup. 

 
G02 

 

1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Chris Rønningstad 
Lagleder : Glenn Johansen 
Webansvarlig : Arthur Buhrs 
Dugnadsansvarlig : Sten Netteberg, Per Melgård, Barbra Berge 
Økonomiansvarlig : Glenn Johansen 
Sosialiansvarlig : Glenn Johansen 
Materialforvalter : Glenn Johansen 

 
Antall spillere : 27 spillere gjennom sesongen, fordelt på 2 lag 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015 

G02 har deltatt med 2 lag i serie-spill, 1 i 2.divisjon og 1 i 3.divisjon denne sesongen. 
Seriespillet i år var 9’er. Begge lagene ble ledet av Chris Rønningstad. Laget i 2.divisjon 
hadde en tøff vårsesong med en del stygge tap, men etter hvert fikk gutta taket på det 
og avsluttet med 5 strake seire og endte med tilslutt på øvre halvdel av tabellen. 
Omtrent samme plassering fikk laget i 3.divisjon. Noe som sier at begge lagene var 
påmeldt på riktig nivå.  



 
 
2.2 Deltakelse i turneringer i 2015 

G02 har deltatt på flere cuper i år. Vi har prøvd oss på innendørscuper og for første gang 
deltok vi på en overnattingscup. Dette var Maxi-cup på Hamar i juni hvor vi bet veldig godt 
fra oss. Vi deltok også på Valle-cup der det ene laget nådde finalen.  

3.0 Lag-enhetens egne aktiviteter 

Vi har gjennomført to store dugnader i år, å selge doruller. Begge disse var en suksess og 
bidro til at vi kunne subsidiere Maxi-cup noe og delta i flere cuper enn vi normalt vil greie. 
Vi har hatt pizzakveld med fotballkamp voksne mot gutta.  

4.0 Oppsummering av 2015  

Året som helhet har vært meget bra fotballmessig, spesielt var høstsesongen meget 
positiv. Vi har en dyktig og meget engasjert trener i Chris som vi setter veldig pris på. Siden 
i fjor har vi også greid å lage egne dugnader, noe som ikke har vært gjort tidligere. Guttene 
er godt sammensveiset og en meget flott gjeng. Treningsoppmøtet gjennom sesongen har 
vært meget bra og vi gleder oss til årets sesong og 11’er. 

5.0 Videre drift av laget 

Chris Rønningstad fortsetter som hovedtrener noe som er viktig og lagleder fortsetter i 
sitt verv slik at kontinuiteten fortsetter også i år.  Vi kommer, mest sannsynlig, til å delta 
på Norway cup med et lag, vi reiser til Tønsberg i pinsen for å delta på en cup der. Vi har 
allerede deltatt på en innecup i år og har fokus på å delta på enda flere cuper i år enn i 
fjor. Vi kommer til å delta med 2 lag også i år, 1 i 2.divisjon og 1. i 3.divisjon. Vi vil også 
delta i OBOS-cup.  
Vi håper å beholde omtrent samme antall spillere, selv om vi vil få noe frafall har vi 
allerede noen spillere som ønsker å melde seg inn.  

G03 

1. ORGANISASJON OG STØTTEAPPARAT 

Trenere : Arvin Matre (vår15) 
Essa Njie (høst15) 
Jonas Eldridstad (høst15) 

Lagleder : Jan Erik Grøna 

Web-ansvarlig : Jan Erik Grøna 

Kioskansvarlig& 
Dugnadsansvarlig 

: Kari Idland Hansen 
Hege Rønning 



 
 

Sosialansvarlig : Siv Kjølrsrud Bøhn 
Vibeke Dahle-Hansen 
Seema Metha 

 

Antall spillere : 22 spillere, fordelt på 3 lag 

2. SERIESPILL 2015 

Arvin Matre, Arne-Christian Haugstøyl+Vivian Haugstøyl og Jarle Berby ledet H-L G03 1 og 2 i 
vårens kamper. Fra høsten 2015 kom Essa Njie og Jonas Eldridstad inn som trenere. 
 
H-L G03 var påmeldt med ett lag i ”øvet” og to lag i ”mindre øvet”. Laget som deltok i ”øvet” var 
såkalt ”ivriglag” og hadde rullerende spillere, avhengig av innsats på trening og ønske om mer 
utfordringer i kamp. Dette ble hensyntatt og sett i sammenheng med hvilket nivå spillerne var 
på. Nivå ble tilpasset der vi mente spillerne hadde best mulig utvikling innenfor sitt nivå. 
 
Det var god oppdekking på de to hovedlagene og ”ivriglaget”. 
 
Jevnt over bra resultater for ”ivriglaget”, som møtte forventet motstand der enkelte 
motstandere hadde noe mer trening på ”øvet” nivå, og andre motstandere var tilnærmet H-L 
G03. Det var jevn fordeling på S-U-T. For de to lagene påmeldt ”mindre øvet” var det bra 
innsats og jevnt over like gode som motstander.  

Som i 2014 registrerer vi at det er nivåforskjell innad i spillergruppa. Vi har inntrykk av at det i 
løpet av 2015 er blitt mindre avstand mellom nivå totalt sett i spillergruppa.  

3. DELTAKELSE CUP/TURNERINGER 2015 

 
Norway Cup: To lag påmeldt for første gang i NC, som ga oss god erfaring.  
Spillemessig absolutt på høyde med motstanderne. Uten at det var avgjørende vil vi si at 
baneforholdene for et par av kampene ikke var særlig bra, men det var likt for motstanderne. 
 
Bendit-Cup: To lag påmeldt. Det ble jevne kamper, gode resultater og absolutt godkjent! 
 
Nordstrand Cup: Første test på 9-er fotball, med sluttspill. Tross nytt nivå leverte guttene 
glimrende innsats og var nær ved nå å komme til sluttspill. Veldig bra! 
 

4. LAGENHETENS EGNE AKTIVITETER 2015 

Sosialkomiteen arrangerte sesongavslutning på klubbhuset. 



 
 

 
Innhold avslutning: 
 

 Den alltid populære barn-mot-voksenkamp 

 Etter kampen – saft/brus og pølser + kaffe og kaker 

 Utdeling av medaljer + blomster til trenere. 
 
Alt i alt en veldig vellykket sammenkomst på slutten av sesongen. Stor takk til sosialkomiteens 
medlemmer. 

5. TRENINGER I 2015 

Arvin Matre var trener for H-L G03 våren 2015. Veldig pliktoppfyllende, strukturert og med plan 
for alle treningene. Stor respekt i spillergruppa. Arvin gjennomførte 2 treninger pr. uke. 
 
Essa Njie og Jonas Eldridstad ledet treningene høsten 2015. Alle var veldig fornøyd med Essa og 
Jonas sitt inntog på treningsfeltet. I tillegg til kamper gjennomførte Essa og Jonas 2 treninger pr. 
uke. 
 
Struktur og fokus hos spillerne på trening: I 2015 fortsatte Arvin det gode arbeidet han hadde 

lagt ned høsten 2014. Spillergruppa har blitt mye bedre på fokus og oppmerksomhet. Arvin fikk 

struktur på treningene + fikk spillernes oppmerksomhet og tillitt. 

Essa og Jonas har videreført dette arbeidet høsten 2015. Essa og Jonas har vektlagt tidsnok 

oppmøte, innsats, struktur og disiplin. 

 

Forbedringsmål: 

 Fortsette arbeidet med å få med hele spillergruppa til å levere samme innsats på alle 
treningene. 

 Fortsette arbeidet med å innarbeide struktur og fokus på treningene. 
 

6. OPPSUMMERING AV 2015 

 En flott spillergruppe med god innsats i sesongspill og cup. 

 Godt oppmøte på treninger.  

 Resultater i sesongspill har jevnt over vært bra.  

 God utvikling av både ferdigheter og samspill i spillergruppen. 

 Veldig gledelig at Essa og Jonas kom inn som trenerressurser for G03! 

 STOR takk til Kim (trenerkoordinator) for mye støtte gjennom hele sesongen. 
 
 
 



 
 

G04 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

 
Trenere : Andreas Brekke 

Thomas Falch 
Nils Tore Sagen Mosvold 
Jan Strøm-Larsen 
Henrik Jensen 

Lagleder : Andreas Brekke/Cecilie Nilsen (hovedlagleder) 
Webansvarlig : Marian Seiergren/Andreas Brekke 
Dugnadsansvarlig : Anette Høven 
Økonomiansvarlig : Cecilie Nilsen 
Sosialansvarlig : Cecilie Nilsen 
Materialforvalter : Cecilie Nilsen 

 

Antall spillere : 27 spillere, fordelt på 3 lag + 1 lag på tvers for de ivrige 

 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015 

I serien har vi spilt med 3 lagenheter på nivå 2 (mindre øvet) og en lagenhet på tvers (på nivå 1, 
øvet) for de aller ivrigste. Vi gjorde et eksperiment med inndeling i grupper på 3 og 3 spillere. 
Ambisjonen var at disse skulle lære inn relasjoner i løpet av sesongen, og at flere skulle stå fram 
og ta ansvar i kampsituasjoner. Lagene fra kamp til kamp var satt sammen av tre ulike 
treergrupper. I utgangspunktet var det en god idé for at flere spillere skulle få spille kamper 
sammen, men det ble litt liten kontinuitet for lagene fra kamp til kamp og noen grupper opplevde 
få kamper med mestring. I sesongen 2016 blir det tilbake til faste lagenheter. Ivriglaget har nok 
et år gjennomført en vellykket sesong, selv om man også der så treergrupper som falt litt 
gjennom.  
 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2015 

Laget har deltatt på fem cuper: 
Vinterserie på Fjellhamar (2 lag) 
Norway Cup (2 lag) 
NFF og BAMAs Bendit cup på Ullevål (1 lag) 
Hasle-Løren Bendit cup (3 lag) 
Kjelsås 3vs3 Cup (4 lag) 

 
 



 
 

Det store høydepunktet var selvsagt å få spille på Norges nasjonalarena. Selv om vi ikke fikk den 
store sportslige uttellingen mot toppklubber som Odd og Skeid var det gøy å snuse inn 
atmosfæren. I tillegg til cuper hadde vi mange treningskamper mot Skeid og Årvoll vinter og tidlig 
vår.  

3.0 Lag-enhetens egne aktiviteter 

Da høsttreningene gikk mot slutten ble det arrangert internturnering for barna og foreldrene. 
Etter en god fotballøkt ble sesongen behørig avsluttet med mat og kaker og bevingede ord. 
Sommeravslutning ble gjennomført sammen med de andre lagenhetene i forbindelse med 
«Merkedag». 

4.0 Oppsummering av 2015  

I forkant og etterkant av seriespill har vi hatt tilbud om tre treninger hver uke. I løpet av selve 
sesongen har vi hatt to treninger i uka. Her kan vi sitere fra i fjor: «Som i fjor er det fortsatt en 
del uroligheter rundt samlingspunkter på trening og det er utformet en treningskontrakt til bruk 
i 2015, hvor spillerne signerer på å gjøre det beste ut av treningsøkta. Det har vært litt mindre 
trenerressurser tilgjengelige enn tidligere år og det er vanskelig å holde orden på en gruppe på 
20+ spillere, som fortsatt kan behøve noen års skolegang for å stå som tente lys.»  
Det har likevel vært en ålreit gjennomført sesong og oppbrettede ermer for sesongen 2016. 
 

5.0 Videre drift av laget 

Vi har allerede mistet en del spillere fra 2015-sesongen, men i løpet av høsten fikk vi stor 
tilstrømming av spillere fra Linderud og er per dags dato fire flere spillere enn på samme tid i 
fjor. Ambisjonen er fortsatt at vi skal kunne ha to 11er-lag når guttene blir så store.  
I 2016 tilbyr vi tre faste utetreninger og en innetrening frem til etter vinterferien, så tre 
utetreninger frem til seriestart. Vi ønsker også å ha en frivillig trening på tvers av årskullene én 
dag i uka, hvor vi noen ganger i året kan tilby mulighet for å ta fotballmerket.  
Vi har, som i 2015, meldt på et ivriglag på øverste nivå. Vi har også meldt på tre faste 
lagenheter på nivå 2 og ivriglaget, som har byttet navn til Gulrotlaget, har blitt meldt opp til 9-
erfotball for G13. Dette henger sammen med et økt fokus på både pisk og gulrot for å øke 
treningskvaliteten og redusere graden av tøys og tull på treningene. Etter hver trening blir det 
kåret tre «priser» for holdninger, innsats og fotballferdighet. Det er dem som scorer høyt på 
disse ferdighetene som vil bli tatt ut på Gulrotlaget. For å slippe all unødvendig tidsbruk i 
forbindelse med at vi samles for prat, og for å slippe annen uønsket atferd, har vi innført et 
system med tilsnakk, gult kort (runde rundt banen) og rødt kort (hjem og fortelle at man ikke 
har kunnet oppføre seg etter tre gule kort). Foreløpig ser det ut til å ha hatt en god effekt. 
 

 
 
 
 

 



 
 

G05 
 

1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Hovedtrener : Per Håvard Pedersen  
Trener : Geir Syversen 
Trener : Øystein Fossen 
Trener : Thomas Pettersen  

Lagleder : Henrik Anders Skottvoll 
Web-ansvarlig : Henrik Anders Skottvoll 
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: 
: 

Henrik Anders Skottvoll  
Steinar Jensen (2016) 

Sosialansvarlig : Helene Solberg 
Hjemmeside :     hasleloreng05.blogspot.no 

 
Antall spillere : 23 spillere, fordelt på tre 5’er lag og et 7’er lag som er 

meldt på årsklassen over. 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015  

 

Vi har deltatt med tre 5’er lag i G10 serien. Vi meldte to lag på nivå øvet og ett lag på moderat 
øvet.  Alle lagene har vunnet flere kamper enn de har tapt og spilt uavgjort.  I tillegg meldte vi et 
lag på nivå øvet (G11 - 7’er), med klart flere seire enn tap.  
De forskjellige lagene har hatt en grunnstamme (evaluert sommer/høst), med rulleringssystem 
slik at alle har fått prøve seg på forskjellig serienivå. Dette har fungert bra og vi har spilte veldig 
mange gode og flere jevne kamper enn tidligere. 17 av 23 spillere har fått prøve å spille mot ett 
år eldre øvet gutter. Alle ivrige har fått spille noenlunde like mange seriekamper.   
 

2.2 Seriespill 7’er vinterserie 2015/2016 – G2005 

7’er vinterserie 2015/2016 ble etablert med 8 klubber. Månedlig kamptrening for 8 klubber (16 
lag, nivådelt) mot at klubben stiller som arrangør en runde i en av månedene oktober-april. 
Klubbene er Lambertseter, Årvoll, Hasle-Løren IL, Kjelsås, Skeid, Frigg, VIF og Korsvoll. Hasle-
Løren G2005 stiller med et lag og vi arrangerte runde på Lørenbanen i desember. En til to 
kamper per runde. Jevnt fordelt mellom seier og tap.  Veldig bra lavkost tiltak og fint tilbud for 
de som ønsker kamptrening høst/vinter. 

2.3 Deltakelse i turneringer i 2015 

 
Vi har deltatt i 14 ulike cuper, hvorav 7 har vært gratis og 7 har spillere som har deltatt betalt. 
Lik vekting mellom 5’er og 7’er cuper. 

http://hasleloreng05.blogspot.no/


 
 

 
Snarøya Telenor vinter 5’er cup innendørs januar (1 lag) 
Snarøya Telenor vinter 7’er cup innendørs januar (1 lag, nivådelt) 
DNB cup Vålerenga 5’er cup mars (1 lag) 
Lyn Kick-off cup 5’er cup april (2 lag, nivådelt) 
Hasle-Løren nabocup 5’er cup april (3 lag) 
Korsvoll 7’er cup mai (2 dagers, 1 lag, nivådelt) 
PIF Cup Gøteborg, 7’er cup mai. (1 lag) Overnatting, fin sosial tur. 
Eidsvold Turn Cup 7’er cup august (1 lag) 
Bendit Fotballcup 5’er cup Hasle-Løren august (3 lag) 
Bendit Fotballcup 7’er cup Hasle-Løren august (1 lag) 
Anton Sport Snarøya 7’er cup september (1 lag, nivådelt) 
Kjelsås Mobile Oslo 3v3 turnering september (2 lag) 
Frigg Bendit høstcup 7’er cup oktober (1 lag, nivådelt) 
Kolbotn cup 5’er innendørs november (1 lag) 

 
3.0 Oppsummering av 2015  

To ukentlige fellestreninger fra januar-desember på Lørenbanen.  
En innetrening ukentlig fra des- mars, få fremmøte.  
Søndagstreninger ute, få fremmøte. 
Det har blitt avholdt tre trenermøter og et foreldremøte i 2015.   
Gode rutiner ved innbetaling av medlems- og treningsavgift. 
Mange ivrige gutter og god innsats i serie og cuper.  
Arrangør av Hasle-Løren G10 nabocup med 16 5’er lag fra Årvoll, Grei, Skeid og Lille Tøyen i 
april og vinterserie med 16 7’er lag i desember.  
Avslutning i klubbhuset med pizza og brus etter vinterserierunde på Lørenbanen i desember. 

 
4.0 Videre drift av laget 

 
Per H har erstattet Geir S som hovedtrener fra høsten 2015. 
Basert på erfaringer og resultater fra 2015 har vi meldt på 3 serielag i 2016.  
To jevne 7’er lag på middels øvet G11 og et lag i årsklassen over på nivå middels øvet G12. 
Hasle-Løren G2005 har en egen bloggside som brukes til informasjon om treningstider, laguttak, 
kamper, påmelding cuper og bilder. 
 

 
 
 
 
 
 

http://hasleloreng05.blogspot.no/


 
 

G06 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

 
Trenere : Ronny Tomter 

Thomas Falch 
Sondre Hassellund 
Yassir Azzaouagi 
Morten Berre 

Lagleder : Merete Susort 
 

Web-ansvarlig : Arvin Patel 
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: 
: 

Monica Frisvold 
Merete Susort 

Sosialansvarlig : Erika Engfeldt-Tomter og Vivian Haugstøyl 
Materialforvalter : Merete Susort 

 
Antall spillere : 26 spillere fordelt på 4 lag. 

 
2. Seriespill 

Vi har deltatt med 4 jevne lag i serien, vi meldte dem på nivå 1. Alle lagene har vunnet, tapt og 
spilt uavgjort. I tillegg har vi hatt et ivrig lag på nivå 1 i 2005 serien. Her har alle hatt mulighet 
for å være med. Det har til tider vært tøff motstand men gutta lærte mye av det. Stor forskjell 
fra vår til høst. 
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 

Vi har deltatt på 7 cuper der vi har kjørt ulike sammensetninger av lagene hver gang. Cupene vi 
har deltatt på er: Snarøya Cup, Heming Cup, Skeid Cup, Vålerenga cup, Sandar Cup, Lørenskog 
akademi cup, Hasle Løren Bendit cup.  
I tillegg til dette har vi vært med i Futsal vinterserien som spilles i tidsrommet oktober-mars.  
 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 

• Treninger: Vi har trent 2 ganger i uka + kamp.  

• Sosialt: Vi dro på overnattings cup i Sandefjord og deltok der på Sandar Cup. Dette ble 
en kjempesuksess som vi ønsker å gjenta. I tillegg har vi hatt en sommeravslutning og en 
høstavslutning 

•  
5. Oppsummering av 2015 

Det har vært et veldig bra år, godt oppmøte på trening, kamp og cuper. I tillegg fungerer 
foreldregruppa helt supert.  
 
6. Videre drift av laget 



 
 

Vi kommer til å drifte laget som i 2015 med noen forandringer. Vi har i januar startet med 3 
treninger i uka, både ute og inne.  Spillergruppa blir på ca 27 stk. 
Vi kommer til å ha 3 lag i 2006 serien i tillegg har vi meldt på 1 lag i 7’er serien for 2005. 
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1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Stian Nytrøen 
Lars Kvam 
Mads Strøm Kopperud 
Hanne Eriksen 
Chris Kristoffersen 
Tore Teigland 
Eidar Grande Vollan 
Arne Vestbø 

Lagleder : Arne Vestbø 
Web-ansvarlig : Eidar Grande Vollan 
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: 
: 

Arne Vestbø 
Hanne Eriksen 

Sosialansvarlig : Hege Smith Tunsjø 
Materialforvalter : Arne Vestbø 

 
Antall spillere : 35 

 
 
2. Seriespill 

 
Vi hadde fire lag på midterste nivå i seriespillet. De fleste lagene vant mer enn de tapte. To 
Hasle/Løren-lag møtte hverandre i begynnelsen av september, og ett minutt før slutt utlignet 
det ene laget til 4-4 (eller var det 5-5). Da ba vi forsiktig dommeren om å blåse av, og forsto at vi 
hadde truffet bra med å lage jevne lag.  
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 

Vi var med på tre cuper: Skeid-cup (Frank Varner) i april, Bendit-cup i august og Bøler Cup i 
Valhall i november.  
 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 

 
Vi hadde frivillige innetreninger fram til påske, og faste tirsdagstreninger på Lørenbanen helt fra 
til midten av november. Flere av gutta var med på fotballcampen i sommerferien, og i tillegg 
oppfordrer vi dem til mye løkkespill. Vi var med på den felles merkedagen og hadde en 
avslutning i klubbhuset samme dag som Bøler Cup. 



 
 

 
5. Oppsummering av 2015 

Vi er veldig fornøyd med innsatsen til samtlige spillere, og ser en fantastisk utvikling hos enkelte. 
Det kan være en utfordring å gi et tilbud som treffer alle nivåer, men det viktigste er det sosiale 
og at gutta har det fint sammen. Vi er også fornøyd med foreldrenes bidrag. 
 
6. Videre drift av laget 

Noen spillere ser ut til å slutte, mens andre kom til mot slutten av året, så vi ser for oss fire lag 
også i 2016. 2-3 trenere gir seg muligens, men vi har heldigvis klart å rekruttere nye.  Vi tar også 
med oss mye lærdom dette første året etter fotballskolen, og kommer til å forsøke med litt 
bedre struktur generelt. 
 

 

J04  
 

1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Aslak Eriksrud 
Geir Rønnestad 
Sissel Drage 
Charlotte Krakned 

Lagleder : Eline Lønnå (hovedlagleder) 
Web-ansvarlig : Eline Lønnå 
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: 
: 

Petter Karlsaune 
Eline Lønnå 

Sosialansvarlig : Linda Langli/Øystein Haga 
Materialforvalter : Eline Lønnå 

 
Antall spillere : Rundt 20 spillere, fordelt på 1 lag i serien  

 
 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

Også i år har vi fått inn noen nye, ivrige spillere. Samtidig har noen sluttet, så vi er omtrent like 
mange som forrige sesong (19 aktive). 
 
Trening fast to ganger i uka. Vi trener nå etter skolen på mandager i 1,5 time og på kveldstid 
tirsdager i 1,5 time. I vintersesongen har vi kjørt innetrening i plasthallen en gang i uka de 
ukene det ikke er futsalrunde. 
 
Mange av jentene deltok på Hasle-Lørens fotballsommercamp i august. En gruppe på 5-6 
spillere har også deltatt på Telenor Xtra-akademiet med stort utbytte. 
 



 
 

Trenerkoordinator Kim Rønningstad har vært inne på treningene og gitt råd om gode øvelser og 
treningstema. Kim deltok også på møte der vi diskuterte en forsiktig gjennomføring av 
differensiering på enkelte av treningene. 
 
I tillegg arrangerte foreldre en spesialtrening med landslagsspiller Solveig Gulbrandsen som 
motiverte mange jenter til videre innsats. 
 
Vi deltok også på klubbens merkedag. Litt vekslende opplevelser av dette, for mange gjenstår 
det endel på tekniske ferdigheter og det var kun en spiller som klare merke ut over minimerket. 
 
 

3. Seriespill 2015 

Vi stilte ett lag i serien i gruppen mindre øvet. Vekslende resultater, omtrent like mye seier og 
tap. Vårsesongen gikk bedre resultatmessig enn høstsesongen. Overgangen til 7er har vært 
positiv for jentene, som etter hvert har satt mer og mer pris på større rom og mindre 
klyngespill. Forståelsen av spillet har tatt seg betraktelig opp denne sesongen. 
 
På høsten måtte vi dele inn laget i grupper og fordele kamper, så det ikke skulle bli for mange 
spillere på hver kamp. 
 
Før seriestart kjørte vi to treningskamper mot Oppsal. 
 

4. Seriespill 2015 

 
Vi har vært med på flere cuper i år, stort sett med to lag. 
 
Frank Varner Cup 
Huawei Cup 
Bendit Cup Hasle Løren 
Kjelsås Cup (3x3) 
Tjøme Jentecup  
 
På høsten meldte vi oss i tillegg på futsal-cupen. Der ble vi plassert i J12 (et år eldre), og jentene 
har merket dette. Men stemningen og interessen rundt futsalen er god, og de har kommet 
tilbake med både jevne kamper og en og annen seier. 
I og med futsalcupen har vi ikke spilt andre cuper etter serieslutt. 
 
 
 
 
 



 
 

5. Lagenhetens egenaktivitet 

Overnattingscup på Tjøme krevde endel foreldremobilisering, og ble en suksess. Sosialt har vi 
hatt flere koselige arrangementer. En aktivitetsdag med fotballrelaterte aktiviteter og sosialt 
samvær samt en felles overnatting for alle hjemme hos en av spillerne. 
 
Deltakelse klubbens kioskdrift har gått som normalt. 
 

6. Oppsummering 2015 

Vi er godt fornøyd med året både sportslig og sosialt. Vi beholder de fleste spillere og har økt 
treningsmengden betraktelig. Oppslutningen er ganske bra på trening og i alle fall på kamper. 
En del av spillerne er veldig ivrige og treningshungrige nå, og målet er at både de som vil trene 
mye og intensivt og de som er med på litt lavere bluss skal ha lyst til å fortsette. 
 
Som før er mottoet "Flest mulig, lengst mulig". 
 
Sportslig ser vi at det fortsatt er mye å trene på, men at mot jevne motstandere hevder laget 
seg bra. 
 
Det er en flott og engasjert foreldregruppe rundt laget, med mange som stiller opp både på 
dugnad, stepper inn som ekstra trenere ved behov, og som ivaretar det sosiale. 
 

7. Videre drift av laget  

Vi melder på to lag på nivå 2 av 3 for 2016. 
Ingen i støtteapparatet har signalisert at de slutter, så alt burde ligge til rette for en ny sesong 
med et bra opplegg rundt laget. 
Det er behov for noe økt inntjening til lagkassa for å opprettholde aktivitetsnivået med cuper, 
hvis vi ikke skal starte med egenbetaling av cupdeltakelse. 
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1. Organisasjon og støtteapparat 

 
Trenere : Espen Skjønhaug 

Terje Bjørkedal 
Henrik Odiin 
Hege Skaaheim 
Erik Hatlø 

Lagleder : Espen Skjønhaug 

Webansvarlig : Terje Bjørkedal 



 
 

Økonomiansvarlig : Espen Skjønhaug 

Dugnadsansvarlig : Espen Skjønhaug 

Sosialiansvarlig : Hege Skaaheim 

Materialforvalter : Erik Hatlø 

 

Antall spillere : 20 spillere, 2 lag 

2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015 

Vi har deltatt med 2 lag i seriespill sesongen 2015. Begge lagene har spilt på nivå ”mindre øvet”. 
Dette nivået har passet lagene godt. Vi har delt jentene inn i to jevnegode lag. Begge lagene har 
fått oppleve både det å vinne og tape fotballkamper.  

2.2 Deltakelse i Cuper/ turneringer i 2015 

J05 har deltatt i 4 cuper: 
 Frank Varner cup (april) 

 Hasle Løren Bendit Cup, (august) 

 Haslum 3v3 Cup, Gjønneshallen  (november) 

 Kolbotn Cup, Valhall (Desember) 

3.0 Lag enhetens egne aktiviteter 

Lagenheten har ikke gjennomført noe sosialt arrangement i 2015 sesongen. Vi hadde planer om 

en juleavslutning, men i sterk konkurranse med mange andre juleavslutninger valgte vi å utsette 

det. Vi vil heller gjennomføre et kickoff 10 februar 2016 hvor vi drar i gang 2016 sesongen med 

Pizza og disco i klubbhuset.  

4.0 Oppsummering av 2015 

Før 2015 sesongen styrket vi trenerteamet med Hege Skaaheim og Erik Hatlo. Med hele fem 
trenere på plass har vi kunne gi jentene et bedre treningsopplegg, samt bedre individuell 
oppfølgning. Vi har trent to ganger i uken, og oppslutningen på treninger og kamper har vært 
meget bra. I løpet av sesongen har vi fått to nye jenter inn på lagenheten, men vi har dessverre 
også mistet to. Alle jentene har hatt en positiv utvikling, og all terping på grunnleggende 
ferdigheter som pasninger, mottak m.m. har gitt resultater. Vi i trenerteamet har hatt stort fokus 
på at alle jentene skal ha det bra sosialt og trives med fotball. Vi har hatt fokus på at jentene skal 
føle mestring både på trening og i kampsituasjon.  
 

5.0 Videre drift av laget 

Vi har meldt på to lag til seriespill i 2016. Vi skal nå spille 7ér fotball og har benyttet mye av 
høstsesongen til å trene på endringen fra 5ér til 7ér fotball. Vi har allerede spilt tre 
treningskamper i Januar 2016 for å tilpasse oss en større bane og flere spillere på banen. Vi vil 



 
 

også i 2016 delta på cuper, samt at vi planlegger en overnattingscup på høsten 2016.  Vi vil også 
neste sesong trene to ganger i uken.    
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Organisasjon og støtteapparat  
 

Trenere : 
 
 

John Rasmussen 
Nils-Tore Sagen Mosvold 
Jarl Espen Ygranes 

Hjelpetrenere 
 
Hovedlagleder 
Lagledere 

: 
 
: 
: 

Nina Kjærvoll Kristensen 
Therese Ridar 
Karen Sagen Mosvold  
Nina Kjærvoll Kristensen 
Geir Fjørtoft Karlsen 

Webansvarlig : Anne Berit Ringen 

Økonomiansvarlig : Karen Sagen Mosvold 

Dugnadsansvarlig : Karen Sagen Mosvold 

Sosialiansvarlig : Karen Sagen Mosvold 

Materialforbalter : Jarl Espen Ygranes 

 

Antall spillere : 20 spillere, fordelt på 2 lag 
 
 
Seriespill 2015  
Vi har hatt to jevne lag i serien, ett i mindre øvet og ett i øvet. Lagene har rullert i de to ulike 
gruppene og dermed møtt variert motstand. Det har vært mange gode fotballopplevelser, i 
både medgang og motgang. Mange nye jenter meldte sin interesse til å spille fotball i løpet av 
sesongen og ved sesongavslutning var vi 22 registrerte spillere. Vi har hatt trening ute to dager i 
uken hele sesongen og startet opp med tilbud om innetrening sammen med J05 én dag i uken i 
tillegg i desember.  
 
Deltakelse cup/turneringer 2015 
Vi har deltatt på 5 cuper i 2015. 
LSK-cup 07.02.15: 2 lag 
Frank Varner Skeid-cup 19.04.15: 2 lag 
Hasle-Løren Bendit-cup 22. – 23.08.15: 3 lag 
Røa Dynamite Girls-cup 13.09.15: 3 lag 
Manglerud Julecup 12.12.15: 2 lag 
Det har vært godt oppmøte, mange ivrige foreldre og god stemning 
 
 



 
 

Lagenhetens egne aktiviteter  
* Både seriestart og serieavslutning ble markert med foreldremøte og pølser og saft til jentene, 
henholdsvis 09.05.15 og 08.10.15. 
* Foreldre har villig stilt opp på dugnader, både for kiosk og Bendit Cup.   
 
Oppsummering av 2015 
Det har vært bra oppmøte på treninger i all slags vær. God innsats, stor idrettsglede og mange 
ivrige og glade jenter. Vi har hatt ekstra fokus på oppmøtetid, konsentrasjon på treningene og 
det å ha en positiv og god tone på treningsfeltet. Det er godt sosialt miljø i laget.  
 
 
Videre drift av laget  
Foreløpig er 21 jenter med videre i 2016-sesongen. Vi tar gjerne i mot nye. Vi har meldt på fire 
lag til serien i 2015, to på midterste nivå (B) og to på øverste nivå (A). De ivrigste jentene får 
dermed tilbud om to kamper i uken, både med sitt ordinære serielag og med et "ivrig-lag".  
Både hovedtrenerne, hjelpetrenerne og lagledere fortsetter. I tillegg har vi fått inn én ny 
lagleder; Henrik Østeby. Vi har utnevnt ny web-ansvarlig; Marian Seiergren og 4 foreldre har 
tatt på seg ansvaret med å være ansvarlige for sosiale arrangement; Tone Hammerø, Karoline 
Riise Kristensen, Hanne Kreutz-Hansen og Nina Nyheim.   
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1. Organisasjon og støtteapparat 

 
Trenere : Jan-Erik K. Bengtson 

Anders Hansen 
Rolf Skjellaug 
Even Ambjørnrud 
Ståle Moe 
Eirik Holmgren 

Lagleder : Jan-Erik K. Bengtson / Even Ambjørnrud 

Webansvarlig : Even Ambjørnrud 

Økonomiansvarlig : Even Ambjørnrud 

Dugnadsansvarlig : Petra Aden og Gunnhild Straume Rønnestad / Even 
Ambjørnrud 

Sosialansvarlig : Even Ambjørnrud 

Materialforvalter : Even Ambjørnrud / Anders Hansen 

 

Antall spillere : 17 spillere, fordelt på 2 lag 



 
 
2. Sportslige aktiviteter i 2015 

2.1 Seriespill 2015 

Vi har hatt to relativt jevne lag i serien, med veldig gode resultater og bra fotball-opplevelser. Har hatt 
ekstra fokus på Fair Play etter et par episoder tidlig i sesongen, hvor vi da tok opp med 
dommer/motstanderens trener og jentene hvordan man skal oppføre seg på banen før/under og etter 
kamp.  

2.2 Deltakelse i Cuper/ turneringer i 2015 

I år har vi kun deltatt på Hasle-Løren Bendit Cup. På Bendit Cup var det 100% oppmøte, og det ble omtrent 
60/40 seire/tap. Vi håpet på deltagelse i andre cup'er, men det ble dessverre for dårlig 
oppslutning/respons.  

3.0 Lag enhetens egne aktiviteter 

 Trening hver fredag (før sommerferien), hver onsdag (etter sommerferien). 

 Siste treningsdag var det avslutning på banen med god stemning, gaver til trenerne, 

diplom og premie til alle spillerne. Vi avsluttet med foreldre og søsken på Peppes Pizza. 

 Foreldre har villig stilt opp på dugnader, både i kiosken og på Bendit Cup.  

4.0 Oppsummering av 2015 

Det har vært veldig bra oppmøte på treninger i all slags vær. 
God innsats, stor idrettsglede og mange ivrige og glade jenter. 
Før sommerferien mistet vi mange av våre faste treningstider pga. andre lags kamper, flyttet derfor 
treningen til fredager for å ha en fast treningstid. Trening så sent i uken etter en lang skoleuke viste seg 
ugunstig - mange slitne jenter. Etter sommerferien fikk vi flyttet treningen til onsdager, noe som gjorde 
at fokuset ble mye bedre. 
Vi har litt å gå på når det gjelder fokus på treningene, og øver på å holde konsentrasjonen oppe. 
Det er veldig godt sosialt miljø på laget. 
 
Før sommerferien flyttet Jan-Erik K. Bengtson og Even Ambjørnrud tok over som lagleder. 
Stor takk til Jan-Erik som har tatt treneransvaret og ledet laget fra starten. Vi mistet da også en spiller, 
men har fått med en ny. 
Vi har også fått med nye trenerkrefter i form av to foreldre (Ståle Moe og Eirik Holmgren). Dette har 
hjulpet oss til å få bedre fokus på treningene, hvor vi har vært opptil fire trenere på hver økt. 
 
Etter en treningspause etter seriespill på sen-høsten har laget trent fast på lørdager inne i hallen. Her 
trener vi videre på grunnferdigheter og holder interessen og ferdighetene ved like. 
Oppmøte på lørdager har som forventet vært noe lavere pga. andre konkurrerende 
vinteridrettsaktiviteter/helg.   
 

5.0 Videre drift av laget 

Vi håper å opprettholde spiller-"stallen", men ønsker å ta imot nye jenter på laget. Planlegger derfor 
"verve"-plakater på skoler etc. 
Har meldt på to lag til serien i 2016 på nivå B ”middels øvet”. 



 
 
Har som målsetning til neste år å delta på flere cup'er. 
Flere av trenerne har sagt seg villige til å fortsette, noe vi svært glade for!    
 
 

Fotballskolen 2015 
 
Fotballskolen 2015 hadde nok en gang rekordpåmelding med 185 påmeldte deltakere i 
aldersgruppene 2010, 2009 og 2008 med trening hver tirsdag kl. 17.30-18.30. Sesongen har vart 
fra april til september med opphold i skoleferien. 
 
2010 hadde tre guttegrupper med ca.15 i hver som er ny rekord, mens jentene hadde en 
gruppe. 2009 hadde tre grupper for guttene og en for jentene, mens 2008 hadde en stor 
gruppe for guttene og en noe mindre jentegruppe. 
Vi ønsker at gruppene samles til en i løpet av det andre året av fotballskolen for å gi bedre 
mulighet for differensiering og for å skape lagfølelse. 
 
2008 deltok både i Mikroserien og OFKs serie og har ukentlig spilt kamper. Oppmøte på trening 
og kamp har vært veldig bra og lagene som har spilt i kamper har klart seg bra. 
 
2009 spilte mikroserie og var første kull som spiller 3v3 i seriespill. Det var stort sett alltid bra 
med folk og mange flotte kamper. 
 
Fotballskolen er helt avhengige av foreldre for å kunne gjennomføre. Innsatsen fra foreldrene 
har som vanlig vært veldig god og alle gruppene har blitt fulgt opp med trenere.  A-lagspillere 
bidro i oppstarten men fotballskolen klarte seg allerede fra uke 3 uten hjelp fra de. 
 
Fotballskolen 2015 ble avsluttet tirsdag 22. september med premieutdeling, pølser og is på 
Lørenbanen. 
 
2008-kullet er nå ferdige med Fotballskolen og er fra neste år egen lagenhet. Både guttene og 
jentene har et godt fundament med trenere og lagledere som allerede er i gang med å 
planlegge første sesong på egne ben.  
 
For 2016 sesongen bør det vurderes å låse noe av 7er banen til fotballskolen da vi ser stadig 
flere påmeldte år for år. 
 
Viggo Anthonsen 
Hovedansvarlig Fotballskolen 2015 
 
 
 
 



 
 

Kioskstyret 
 
Kioskgruppen hadde i 2015 en omsetning på kr. 122.512 og et resultat på ca. kr. 76.301. 
Omsetningen er noe lavere enn i 2014, men resultat er på omtrent akkurat det samme nivået. 
Årsaken til nedgang i omsetning er hovedsaklig rimeligere utsalgspriser på en del varer der vi 
allikevel har klart å opprettholde samme fortjeneste. 
 
I år åpnet vi kiosken i slutten av april, samtidig med oppstart av fotballskolen. Kiosken holdt 
åpent frem til høstferien (uke 40). Kiosken var åpen mandag til fredag kl. 1700 – 2100. I tillegg 
var den åpen til A-lagets kamper lørdag/søndag, og ved spesielle arrangementer på banen. Den 
var stengt under skolens sommerferie.   
 
Vi vil takke alle foreldre som har stilt opp på dugnad i kiosken gjennom årets sesong.  Hver 
lagenhet i klubbens fotball, yngres-avdeling, fikk tildelt ansvar for å stille kioskvakter til en/to 
uker -  èn uke før sommerferien og èn uke etter.  Alle møtte opp med vaffelrøre, smil og gode 
ord til store og små kioskkunder. Denne dugnadsinnsatsen er enormt viktig for å kunne tilby 
åpen kiosk som et fast møtepunkt på banen på ettermiddagene. Takk! 
 
I samarbeid med Hasle-Lørens egne Bendit-ambassadører har vi prøvd oss frem med å tilby 
ulike varianter av Bendit-varer som; smoothie, blåbær, nøtter, wraps og knaskerøtter. Vi erfarte 
at varene ble positivt mottatt, men det stilte større krav til at varene ble solgt ut raskt grunnet 
den korte holdbarheten. I tillegg til pølser og nudler økte vi matvareutvalgte ved å tilby toast. 
Ukens beste salgsdag er uten tvil tirsdager – fotballskole, solskinn, is og vaffel er en vinner. 
 
I år har vi hatt noen episoder med hærverk på luka, men har heldigvis sluppet unna de store 
innbruddene. Det er gledelig at flere med tilknytning til klubben har varslet oss og bistått med 
reparasjoner der det var nødvendig.  
 
Etter sesongslutt og frem mot våren 2016 jobbes det med å lage en ny kiosk/kafeteria i 
garderobebygget (der det for mange år siden var kiosk). Her vil vi være avhengig av 
dugnadskrefter for å komme i mål og håper noen ivrige og nevenyttige foreldre fra lagenhetene 
kan bidra. Håpet er at kiosken er ferdig i slutten av april. 
 
Kioskstyret har i år vært; 
Heidi Sønsthagen, Elisabeth Katai Knudsen og Hege Smith Tunsjø. 
 
 

Fotballstyret 
 

Leder : - 
  

Styremedlem : Heidi Sønsthagen (økonomi og utstyr) 



 
 

Styremedlem : Svein Sletten (leder sportslig utvalg) 
Styremedlem  : Andreas Brekke (Bendit-ansvarlig) 
Styremedlem : Jan Erik Grøna (politiattester) 
Styremedlem: : Jan Strøm-Larsen 

 
Følgende saker har vært tema i løpet av året, i tillegg til de vanlig driftssakene.  
 
Kvalitetsklubb 
 
Fotball akademi  
Vi startet i høst opp igjen Telenor Xtra-akademiet med Kim Rønningstad som ansvarlig. 
Akademiet er tirsdager, onsdager og torsdager fra 13.30 til kl 16.30. Vi har hatt ca. 30 barn som 
har deltatt til sammen fordelt over de tre dagene i høst-sesongen. Det tilbys også leksehjelp på 
akademiet. Vi fortsetter satsningen på akademiet i 2016 og regner med utvidet antall deltagere 
fra høsten 2016. 
 
Sportslig utvalg/ Kvalitetsklubb 
 
Sportslig utvalg i Hasle-Løren, fotball: 

Leder : Svein Sletten 
Medlem : Andreas Brekke (kompetanse) 
Medlem : Morten Berre (kompetanse) 
Medlem : Per Asbjørn Flugstad (organisering/struktur) 
Medlem 
Medlem 

: 
: 

Jonny Hansen (kompetanse senior) 
Karim Aouida (kompetanse senior) 
 

Støtte : Kim Rønningstad (kompetanse) 
 
Sportslig utvalg har i perioden arbeidet med grunnlaget for Hasle-Løren som kvalitetsklubb. 
Fotball senior har blitt inkludert i utvalget i løpet av sesongen for å sikre en felles plan for 
fotball i idrettslaget med tanke på utvikling og samarbeid. 
 
Sportslig utviklingsansvarlig 
Kim Rønningstad er knyttet til klubben som utviklingsansvarlig i H/L Fotball Yngre, med 
følgende ansvarsområder 

- Påse at trenerne i 11`er, 7’er og 5’er fotball følger treningsopplegg i samsvar med plan 
utarbeidet av Sportslig Utviklingsansvarlig (i samarbeid med Sportslig Utvalg(SU)). 

- Være ansvarlig sammen med SU, om trenerkabalen. 
- Holde kontakt med fotball senior, på det sportslig plan. 
- Mentor for trenere, herunder observasjon av treninger per lagenhet i løpet av sesongen. 
- Pådriver for kursing/skolering av trenere. 



 
 

- Observasjon av spesielle talenter i enkelt-treninger og kamper. 
- Sørge for at enkeltspillere har hensiktsmessige arenaer for trening og kamper (herunder 

trene/spille kamp på eldre lagenheter). Har instruksjonsrett overfor trenere i denne 
sammenheng. 

- SUP-kontakt med ansvar for innmelding av aktuelle kandidater. 
- Bistå aktivt ved ansettelse av trenere. 
- Få i gang Telenor Xtra fotballakademi  
- Sportsplan sammen med SU 
 
Trenerkabal 
Klubben har som målsetning at alle 9’er- og 11’er-lag skal ha en kvalifisert trener som ikke er 
foresatt for spillere på lagenheten. Treningskoordinator har gjort en bra jobb i 2015 med å finne 
gode trenere og respektive lagenheter er svært fornøyde.  
 
Klubbdommere 
17 ungdom mellom 14-16 år har dømt 5’ er og 7’ er kamper gjennom hele sesongen.  
3 av disse gikk dommerkurs tidlig i 2016 og dømte over 20 kamper hver, noe som dekker kravet 
til dommer godkjenning fra NFF. I tillegg presterte disse gutta så bra at de ble flyttet opp fra 
rekrutt- til kretsdommere. 
 
Alle fikk utbetalt dommerhonorar for alle kamper i 2015, både serie- og treningskamper. H-L 
hadde som målsetning at disse skulle dømme alle kamper og dette fungert meget bra. Unntaket 
mht. betaling var Bendit-cup som er en ren dugnad der alle klubbens dommere deltar uten 
godtgjørelse.  
De fleste lagledere var flinke til å melde fra på forhånd, så vi kunne sette opp dommere. Her er 
det et lite forbedringspotensiale for 2016. 
 
Systemet med å tildele dommer er noe uoversiktlig og dette bidrar til en del unødvendige 
misforståelser.  Det burde vurderes en slags database slik at banefordeling, kamp og 
dommeroppsett ble synlig fra web-siden. 
 
C-trener kurs 
Ble avholdt i regi av NFF på Greibanen, hvor alle lagenheter som ville fikk delta. Vi har tilbudt å 
å bruke Lørenbanen igjen i 2016 etter et opphold i 2015. 
 
Bendit Cup 
Bendit Cup Hasle-Løren 2015 ble avholdt 22. og 23. august. 1389 premier ble delt ut til gutter 
og jenter i alderen 6 til 12 år. Nytt av året var treercup for de to yngste klassene, og vi lånte fire 
lekre vant fra Kjelsås. Som i fjor ble det en sportslig, sosial, økonomisk og organisatorisk 
suksess.  
Det eneste vi nå må få på plass er en rulleringsordning som sikrer at klubben kan gjennomføre 
et slikt arrangement hvert år. Vi får i hvert fall sjansen et år til, da vi allerede har blitt tildelt 



 
 

rollen som Eat Move Sleep ambassadører, med rett til å holde Eat Move Sleep Cup. Så kan man 
mene hva man vil om navnet, men dette er altså etterfølgeren til Bendit Cup, og det kreves nå 
at vi også fokuserer på mosjon og søvn, i tillegg til kosthold.  
 
Juletresalg 
Har vært drevet i to år av noen få lagenheter. Her fikk alle lagenheter i fotball yngres tilbud om 
å være med i d2015. G04, G01 og G99 endte med å ta denne dugnaden i fellesskap med godt 
økonomisk resultat. 
 
Forslag fra årsmøte 2014 
Forslag fra årsmøte ble behandlet. 

- Ikke betalt treningsavgift innen 14 dager skal medføre spillenekt.  
På lag med få spillere kan dette fort få konsekvens at laget ikke er nok spillere og derav ikke kan 
stille lag. Styret ønsker å fortsette dagens ordning, med purring og mas, og ingen spille nekt før 
etter sommerferien. 

- Betale seg ut av kiosk dugnaden. Kroner 500 pr. vakt til en person over 18 år. 
Styret var usikker på hvordan dette skulle håndteres innad i lagenhetene da dreier seg om 
færre vakter enn en foreldre. Ingen beslutning ble vedtatt. 
 
Felles drift med andre klubber. 
Vi har prøvd iherdig å få til samarbeid med Årvoll og andre klubber, men dette har vist seg 
vanskelig. Vi har gjentatte ganger tatt initiativ, men dette har ikke materialisert seg i noe 
konkret samarbeid pt. Vi jobber videre med saken. 
 
 


