
 
 

Årsberetning 2019 Hasle-Løren Fotballgruppen 
 
Lagenheter/avdelinger 

 

• Junior 

• G02 – Gutter 17 år  

• G04 – Gutter 15 år  

• G05 – Gutter 14 år  (Mangler) 

• G06 – Gutter 13 år  

• G07 – Gutter 12 år  

• G08 – Gutter 11 år 

• G09 – Gutter 10 år  

• G2010 – Gutter 9 år 

• G2011 – Gutter 8 år  

• J04/05 – Jenter 14/15 år 

• J06 – Jenter 13 år  

• J07 – Jenter 12 år 

• J08 – Jenter 11 år   

• J09 – Jenter 10 år  

• J2010 – Jenter 9 år 

• J2011 – Jenter 8 år 

• Fotballskolen 2012-2014 

• Seniorfotballen – A-lag og rekrutt (Mangler) 

• Seniorfotballen – Kvinner 

• Seniorfotballen – M33 

• Seniorfotballen – 7’er (Mangler) 

 

 Administrasjon 

 

• Fotballstyret  

• Økonomi (Ikke ferdig) 

• Sportslig utvalg (Mangler) 

• Sportslig leder 

• Banefordeling (Mangler) 

• Klubbdommere (Mangler 

• Fairplay (Mangler) 

• Politiattester 

• FIKS (Mangler) 

• Medlemsregister (Mangler) 

• Kommunikasjon (Mangler) 

• Kioskstyret (Mangler) 

• Sponsor og Stiftelser (Mangler) 

• Juletresalg (Mangler) 

• Cup ansvarlig (Mangler) 

 

 
 

 

 
 



 
 

Junior – Gutter 19 år 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Ermir Haxhiraj 

Lagleder : Georg Enderlé 

Webansvarlig : Georg Enderlé 

Dugnadsansvarlig : Elisabeth Katai Knudsen/Vivian Haugstøyl 

Økonomiansvarlig : Georg Enderlé 

Sosialansvarlig : Georg Enderlé 

Materialforvalter : Georg Enderlé/Elisabeth Katai Knudsen 

 
Antall spillere : Ca 20 spillere gjennom sesongen 

2. Sportslige aktiviteter i 2019 

2.1 Seriespill 2019 

Tidlig på året bestemte Chris Rønningstad seg for å takke ja til å overta ansvaret for A-laget. 

Det gjorde at laget sto uten hovedtrener i oppkjøringsperioden på vinteren, før Ermir 

Haxhiraj tok over treneransvaret i midten av mars. 

Vi meldte opp laget i G19 2.div på bakgrunn av relativt gode resultater i 2018. Vi fikk inn et 

par nye spillere på våren, men mistet også noen, slik at vi spillemessig var omtrent på samme 

nivå som tidligere. Spillerstallen var bestående av ca en tredjedel spillere født i 2001 og to 

tredjedeler spillere født i 2002. I tillegg et par spillere født i 2003 og 2004, så vi hadde et 

meget ungt G19-lag. En del av spillerne på laget trente og spilte kamper for seniorlagene. Vi 

startet sesongen resultatmessig svakt, selv om vi spillemessig var ok. I fjerderunde fikk vi 

endelig en seier, så det var skuffende da motstanderlaget (Furuset) trakk seg fra serien kun 

noen dager etter. Vi fikk ingen seire i serien før sommeren, og de dårlige resultatene fortsatte 

utover høsten. Da sesongen var over sto vi fremdeles med 0 poeng og med en målforskjell på 

20-59. Det gikk på motivasjonen løs når man ikke opplevde noe særlig mestring på banen, 

men jeg synes at guttene kjempet godt i stort sett hver kamp. 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2019 

 

Vi deltok i OBOS-Cup. Vi røk ut i gruppespillet der vi møtte Oppsal og Bygdø Monolitten. 
 

I april deltok vi på Drammencup. I gruppespillet møtte vi Drammens BK og Åskollen. I 1/8-

finalen tapte vi mot Konnerud (1-5). Det var en fin cup å være med på, men vi hadde litt få 

spillere, og den nye treneren vår hadde dessverre heller ikke anledning til å være med. 

 

I sommer deltok vi på Norway Cup, der Ali Otaibi vikarierte som trener. Vi møtte hard 

motstand i gruppespillet, blant annet et kretslag fra Kurdistan. I B-sluttspillet røk vi ut i 1/16-

finalen etter en tett og jevn kamp mot KFUM 2 (0-2). I Norway Cup stilte vi med et 

blandingslag med spillere fra G19, G17 og G15, så det ble også en fin sosial greie. 



 
 
3.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi brukte OBOS-Cup-finalen for G17 som avslutning på sesongen, da flere av spillerne på 
laget var med å spille denne for G17. 
Vi gjennomførte ingen dugnader i år. 
Vi hadde en «teambuildingdag» på Peppes Pizza på Løren både før sommeren og før jul. Det 
skal være sosialt og hyggelig, samtidig som det skal settes krav til spillerne.  

4.0 Oppsummering av 2019 

Vi fikk et tøft møte med juniorfotballen. Ermir var en meget god trener, men kjemien 
stemte dessverre ikke helt med guttene. 

5.0 Videre drift av laget 

Guttene fortsetter i juniorfotballen i 2020. Noen trener med seniorlaget. Jeg håper spillerne 
er bedre rustet for G19 2.divisjon i 2020 nå som alle har blitt ett år eldre, vi har i hvert fall 
meldt oss på i samme nivå som i fjor. Stammen på laget er med videre. Vi har hatt noe 
frafall i vinter, men håpet er at også noen vender tilbake når det blir varmere i været. 
 
 

G02 – Gutter 17 år 
 

1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Vegh Zalan 

Lagleder : Georg Enderlé 

Webansvarlig : Georg Enderlé 

Dugnadsansvarlig : Elisabeth Katai Knudsen/Vivian Haugstøyl 

Økonomiansvarlig : Georg Enderlé 

Sosialansvarlig : Georg Enderlé 

Materialforvalter : Georg Enderlé/Elisabeth Katai Knudsen 

 
Antall spillere : Ca 20 spillere gjennom sesongen 

2. Sportslige aktiviteter i 2019 

2.1 Seriespill 2019 

Vegh Zalan tok over som trener i for laget før jul, så det så relativt lyst ut tidlig i sesongen. 

 
Laget var meldt opp i G17-ligaen, der det kun var én divisjon/avdeling. 
Det betydde veldig variert motstand og en veldig ujevn sesong. Vi endte med 2 seire, 2 
uavgjort og 12 tap. Vi endte med det på en åttendeplass i serien, med kun ett lag bak oss. 
Flere spillere fra G17 har spilt for G19 denne sesongen, og det har gått utover resultatene 
for G17, i og med at kampene for de to lagene stort sett var på samme dag. Stemningen på 
laget har uansett vært god. 



 
 
2.2 Deltakelse i turneringer i 2019 

Vi deltok i OBOS-Cup. I kvartfinalen slo vi Ullern 3-1 på Lørenbanen, og i semifinalen slo vi 

Vålerenga 3-1 på Valle Hovin. Med det spilte vi oss frem til finalen i år igjen. Dessverre ble 

Kjelsås et nummer for sterke, så det endte med tap 2-3. Anton Severin Øien ble kåret til 

finalens beste spiller, etter å ha scoret begge målene våre. 

I april deltok vi på Drammencup, som et samlelag med G17. I gruppespillet møtte vi 

Drammens BK og Åskollen. I 1/8-finalen tapte vi mot Konnerud (1-5). Det var en fin cup å 

være med på, men vi hadde litt få spillere, og den nye treneren vår hadde dessverre heller 

ikke anledning til å være med. 

I sommer deltok vi på Norway Cup, der Ali Otaibi vikarierte som trener. Vi møtte hard 

motstand i gruppespillet, blant annet et kretslag fra Kurdistan. I B-sluttspillet røk vi ut i 1/16-

finalen etter en tett og jevn kamp mot KFUM 2 (0-2). I Norway Cup stilte vi med et 

blandingslag med spillere fra G19, G17 og G15, så det ble også en fin sosial greie. 

3.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi brukte OBOS-Cup-finalen for G17 som avslutning på sesongen, da flere av spillerne på 

laget var med å spille denne for G17. 

Vi gjennomførte ingen dugnader i år. 

Vi hadde en «teambuildingdag» på Peppes Pizza på Løren både før sommeren og før jul. Det 
skal være sosialt og hyggelig, samtidig som det skal settes krav til spillerne.  

4.0 Oppsummering av 2019  

Året som helhet ble et greit fotballår for G17. Seriespillet var ikke så bra, men når man får 
med seg finalen i OBOS-cup på tampen av sesongen, redder det mye. 

5.0 Videre drift av laget 

Planen er å slå sammen G17 og G19 i 2020. Vi håper at de fleste spillerne fortsetter, slik at vi 
har nok spillere til å stille med to G19-lag; ett i 2.div og ett i 3.div. Trenere for 2020 er på 
plass, så mulighetene er til stede. 
Vi har planer om å stille på Norway-cup, og muligens Dana-cup.  Vi er også påmeldt i OBOS-
cup.  
 

 
G04 – Gutter 15 år 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

 
Trenere : Ali Salam Otaibi  

Lagleder : Andreas Brekke  

Webansvarlig : Andreas Brekke 

Dugnadsansvarlig : Andreas Brekke 

Økonomiansvarlig : Andreas Brekke 

Sosialansvarlig : Andreas Brekke 

Materialforvalter : Andreas Brekke 

 

Antall spillere : ~25 spillere, 1 lag G15, hvor også tre spillere født i 2003 har vært med 



 
 
2. Sportslige aktiviteter i 2019 

2.1 Seriespill 2019 

I serien har vi spilt med 1 lagenhet i tredjedivisjon i G15-serien (11-er). Før sesongen ble det 
avgjort å ikke stille lag for G03, og at de skulle fordele seg etter eget ønske opp på G01/G02 
og ned til G04. Laget endte på andre plass i tredje divisjon, bak et suverent Kåffalag (et 
Kåffalag som egentlig hadde en stor spillertropp på ca 40 gutter som spilte og vant 
henholdsvis første, andre, og tredje divisjon). Vi hadde bare et tap mot lag som ikke var andre- 
eller tredjelag fra større klubber, og i de sistnevnte tapene valgte motstanderne og stille med 
klart forsterkede lag mot oss. Det har vært en super sesong hvor spillerne har tatt store steg 
både sportslig og utenfor banen. Ali har klart å samle gjengen på en fin måte og det er en god 
gruppe som har møtt opp på treninger og presset hverandre til å yte.  

2.2 Deltakelse i turneringer i 2019 

Laget har bare deltatt på én cup: Dana Cup i Hjørring, Danmark i juli, hvis vi da ikke også skal 
regne med at laget var med på OBOS-cup hvor de spilte jevn mot 2 av 3 lag fra første divisjon, 
men tapte klart mot det tredje. Dana Cup var en veldig fin sosial aktivitet. Laget spilte gode, 
jevne kamper, men ble slått ut på straffekonk av et dansk lag i 16-dels i B-sluttspillet. Vi hadde 
med flere spillere som har byttet fra Hasle-Løren til andre klubber fra guttene var 10 år og 
frem til i dag. Det er gledelig at flere av disse har fortsatt å trene med oss og at vi også har fått 
noen til å melde overgang. 
 

3.0 Lag-enhetens egne aktiviteter 

Det har vært lite sosiale sammenkomster i løpet av 2019, bortsett fra en liten markering ved 
sommerslutt og ved sesongslutt. Guttene har vært til stede ved klubbens arrangementer og 
mange spillere har gjort en super jobb som dommere. Intern nyttårscup med jenter og gutter 
i skjønn forening var artig for alle!    

4.0 Oppsummering av 2019  

I forkant av seriespill hadde vi tilbud om tre treninger hver uke. I løpet av selve sesongen 
hadde vi to til tre treninger i uka og fine kamper. 2019 var et bra år både på og utenfor banen.  

5.0 Videre drift av laget 

Vi gleder oss til 2020 og krysser fingrene for at vi får plass i neste års andre divisjon, selv om 
det skal kuttes ned på antall førstedivisjoner sammenlignet med fjoråret. Nå er det en stabil 
spillergruppe med en trener (Ali Otiabi) alle er fornøyde med og 2020 skal bli et år for videre 
utvikling og gode fotballopplevelser! Vi satser på å være med på flere cuper enn det vi har 
vært i 2019, og også legge opp til mange hyggelige opplevelser. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
G06 – Gutter 13 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

 
Trener Pluss 

Trener/Keeper 

Ass.trener 

Ass.trener 

Trener Basis 

: Nelson Monteiro 

Tommaso Bram 

Morten Berre 

Kim Larsen 

Alexander Jigouline 

Lagleder  

Lagleder Basis 

: 

: 

Merete Susort 

Camilla Olsen og Georg Enderle 

Web ansvarlig :  

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: 

: 

Monica Frisvold 

Merete Susort 

Sosialansvarlig : Merete Susort 

Materialforvalter : Tommaso Bram 

 
Antall spillere : Ca 30 spillere fordelt på Pluss og Basis 

 
2. Seriespill 

Vi har deltatt med 3 lag i serien, 1. lag i 1 div., 1 lag i 2 div og 1 lag i 3.div (basislaget) 
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 
Vi har deltatt på følgende cuper: 
OBOS, Adidas, Gran cup, Løvenstad cup, Norway Cup, Arvika Cup, Dana Cup, Hamar Talentcup, 
Stjernecup 

 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 

Basis: Trent 2 ganger i uka + kamp 
Pluss: Trent 4 ganger i uka + kamp  
 
Sosialt: VI hadde kick off for hele G06 gjengen før seriestart.  Basis laget hadde også en 
samling i forbindelse med Norway cup der laget var samlet og spiste pizza sammen. Vi dro 
på overnattings cup til Arvika (plusslaget) og deltok også på Danacup som var en blanding av 
spillere fra 05 og 06 + noen lånespillere for å ha nok spillere. 

 
5. Oppsummering av 2019 

Foran dennes sesongen så hadde vi veldig lite spillere totalt på 06 og det var delt i hvem som 
ønsket å satse og de som ønsket å kun ha det som hobby. Vi var avhengig av å hente spillere 
utenfra for å kunne stille lag og for å kunne tilfredsstille de som ønsket å trene mye og de 
som ønsket å trene et par ganger i uka. Det kom en gjeng fra Vålerenga ca 10-11 spillere og 
vi kjørte prøvespill i november for å danne et Plusslag og et basislag. Det ble målt på 
ferdigheter og hvem som kunne trene så mye som plusslaget krevde. Det har vært delte 



 
 

meninger rundt dette, og særlig foreldrene på de som havnet på basislaget har hatt ulike 
oppfatninger. Det er forståelig når det skjer endring, og at mange var skeptiske til de nye 
spillerene og trenerene. 
 
Basislaget: Det kom inn ca 5 spillere fra Linderud, slik at vi da skulle ha nok spillere på begge 
lag. Vi har prøvd hospiteringer fra basis til pluss men basisspillerene har ikke ønsket dette. 
De har heller ikke ønsket å trene sammen med pluss. Basislaget hadde en utfordring med å 
stille lag til kamper og cuper da spesielt de nye spillerne ikke var stabile på oppmøte. De har 
også vært veldig få på trening men har hatt en gruppe fra 07 og jenter fra 06 som har bidratt 
med flere på trening. Spillerne på Basis har vært veldig fornøyd med Alex som trener, og det 
har vært god stemning i laget.  At vi har hatt et tilbud for de som ønsker å trene mindre, og 
som kan kombinere det med flere idretter, har ført til at flere som sluttet før 2019 sesongen 
kom tilbake høsten 2019.  
 
Plusslaget: Det kom inn 10-11 spillere og laget har bestått av både 06 og 07 spillere. 
Laget har trent 4 ganger i uka + kamp. Det har vært godt oppmøte på treningene og det har 
blitt stilt krav til oppmøte for å kunne spille kamper. 
 
 
6. Videre drift av laget 

Vi går for en lignende modell i 2020. 
 

 
G07 – Gutter 12 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Stian Nytrøen 

Lars Kvam 

Rasmus Nord 

Chris Kristiansen 

Eidar Grande Vollan 

Arne Vestbø 

Lagleder : Arne Vestbø 

Web-ansvarlig : Eidar Grande Vollan 

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: 

: 

Arne Vestbø 

Arne Vestbø 

Sosialansvarlig : Arne Vestbø 

Materialforvalter : Arne Vestbø 

 
Antall spillere : Ca 30 

 
 
 



 
 

2. Seriespill 
 
Vi hadde tre lag på hvert sitt nivå i seriespillet på G12. De to øverste nivåene spilte nier, det 
nederste sjuer. Laget på nivå 1 vant alle unntatt én kamp, men mange av kampene var 
jevne.  Vi hadde stort sett med to spillere fra G08 som hospitanter, og dette fungerte veldig 
bra. Nivå 2-laget tapte litt mer enn de vant, mens nivå 3-laget stort sett tapte på 
vårsesongen, men klarte seg bedre på høsten. Vi rullerte noe mellom nivåene. 
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 
Vi stilte med ett lag i vinterserien på Grorud. Vi var med på Røa cup og vår egen Eat Move 
Sleep-cup med breddelag, og stilte med ett nivå 1-lag i Stjerne cup. I tillegg deltok flere av 
våre spillere med G13-laget på Norway cup. 
 
4. Lagenhetens egne aktiviteter 
Tre treninger i uka, bra oppmøte. Noen egenorganiserte treningskamper mot andre lag i 
løpet av året. På høsten hadde vi en tur til Hønefoss, der vi badet, spiste pizza og spilte to 
parallelle kamper mot Hønefoss før vi så A-lagskamp mellom Hønefoss og Gjelleråsen. I 
slutten av november hadde vi en sosial sesongavslutning på klubbhuset. 
 
5. Oppsummering av 2019 
Vi er fornøyd med innsatsen til samtlige spillerne, men synes nivåforskjellene begynner å bli 
utfordrende store. Det er viktig å ivareta både bredde og utvikling for de beste på samme 
tid. 
I voksenteamet ser vi at vi burde fått til deltakelse på flere cuper, men en blanding av 
ressursmangel og uheldig timing får ta skylden. Flere av våre spillere har spilt en del med 
basislaget til G13, noe som har vært et fint tilbud, men ikke må gå på bekostning av 
utviklingen av eget lag. Noen har også fått være med på treninger til plusslaget til G13, noe 
som har gitt gode utfordringer til dem det gjaldt. 
 
6. Videre drift av laget 
De fleste er med videre til neste år, og vi ønsker i samarbeid med klubben å strukturere og 
planlegge opplegget vårt bedre. De ulike nivåene har ulike utfordringer. Vi melder på tre lag 
på tre nivåer i seriespillet, og vil delta på flere cuper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
G08 – Gutter 11 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Viggo Anthonsen 

  Øystein Haga 

  Ståle Hamnvik 

  Terje Bjørkedal 

 

Lagleder : Viggo Anthonsen 
 

Web-ansvarlig : Viggo Anthonsen  

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: Ståle Hamnvik 

: Viggo Anthonsen 

 

 

Sosialansvarlig : Viggo Anthonsen  

Materialforvalter : Morten Røstengen  

 
Antall spillere : 48 

 

 
2. Seriespill 

Gutter 2008 hadde i 2019 mye aktivitet, en stabil spillergruppe, bra med trenere og en fin 
sportslig utvikling. Laget var ved utgangen av 2019 48 spillere, vi har mistet noen i løpet av 
året men flere har kommet til. Vi har trent fire dager i uken det meste av året. 
Laget har godt med trenerressurser, to hovedtrenere og ytterlige syv hjelpetrenere. 
Det var 4 lag i seriespill. 
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 

Vi har deltatt på mange cuper, med Dana Cup, Sandarcupen, Norway Cup og stjenecup som 
de største. Laget tok bronse i Dana Cup for ett lag og seier i b-sluttspill for et annet. Laget 
vant også stjernecup. 
 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 

Arrangerte minicuper vår og høst 2019. 
 
5. Oppsummering av 2019 

En fin sesong med mye aktivitet og bra engasjement både blant barna og foreldrene. 
 
6. Videre drift av laget 

 
Organisatorisk fortsetter vi som før, men lagspåmelding for 2020 er ikke endelig besluttet. 
 

 
 
 
 



 
 

G09 – Gutter 10 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Øystein Tunsjø 

   Erik Bakke 

   Geir Flaatten 

    + hjelpetrenere 

 

Lagleder : Christina Haraldsen 
 

Cupansvarlig : Camilla Husum Vold  

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: Josefin Ingvarsson 

: Christina Haraldsen 

 

 

Sosialansvarlig : Flere som bidrar  

Materialforvalter : Christina Haraldsen  

 
Antall spillere : 34 

 

 
 
2. Seriespill 

Årets sesong har vært fin, hektisk og lærerik.  
Vi er per nå 34 spillere med representanter fra både Refstad, Løren og Sinsen skole. Noen 
har sluttet og mange har kommet til. Det er en gruppe av spillere som har vært med siden 
fotballskolen – og det er et godt tegn. Vi merker spesielt at det kommer nye spillere til på 
høsten etter skolestart. Mange av spillerne prioriterer vinteraktiviteter høst/vinteråret for 
så å komme sterkere tilbake på vårparten.  
 
I 2019 ble laget delt inn i 4 lag til seriespill. 1 lag var meldt ett år opp – Tanken her var at 
dette skulle være et rullerende lag slik at de som var klare for å spille ett år opp, skulle få 
mulighet til det. Dette var stor suksess. Spillerne som var med viste at de var klare for det, 
men de møtte samtidig tøffe lag og de fikk bryne seg godt.  
1 lag var meldt på i øvet.  Dette var også et sterkt lag med mange gode kamper og de møtte 
mange gode lag.  
2 lag var meldt på i middels nivå. Her satt vi innimellom også inn noen av de mer ivrige 
spillerne for å dra laget fremover. Litt av utfordringen har vært å «samle» disse to lagene. 
Noen av spillerne har vært middels interessert og vært på få treninger. Det er da 
utfordrende å skulle dekke alle behov det er i et lag.  
 I 2019 som i 2018 har det til tider vært vanskelig å fylle opp lag til kamper, men har fått det 
til med ivrige spillere fra andre G09 lag og litt mas via spond. 

Vi har hatt 2-3 faste ute treningsdager i uken. I seriespill sesong har vi hatt 1-2 treninger i 
uken.  

3. Deltagelse i cup/turneringer 
Futsal i regi av Oslo Fotballkrets har vi vært med på under vinter/høst halvåret. 1 lag fra G09, 
ett år opp,var påmeldt. Her har det vært kamper ca 2 ganger i måneden. Futsal har vært et 
fint alternativ til å få spille kamper inne. 



 
 

Frank Varner Cup 
Julecup Valhall arena 
Cup Fornebu 
Skeidcup 
Cubus friends cup 
Eat Move Sleep cup 
Treningskamper mot flere lag under året 
 
 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 
Juleavsluttning i klubbhuset i desember 2019, men utdeling av julegave ( drikkeflaske med 
Hasle Løren logo, G09)pizza og kaker. 
I 2020 satser vi på flere hyggelige sosiale sammenkomster. 
 
5. Oppsummering av 2019 
2019 har vært et bra år for G09. Men, vi har til tider vært sårbare med tanke på trenere 
første halvdel av 2019. Etter gjentatte forespørsler fra oss i trener teamet, så har det 
kommet på flere hjelpetrenere og det har hjulpet bra.  
Det er mange engasjerte og ivrige foreldre og dette hjelper laget i positiv retning.  
teamet gjøre en jobb når det kommer til det. 
Det kan være en utfordring å gi et tilbud som treffer alle nivåer i laget.  
 
 
6. Videre drift av laget 
Vi er påmeldt til vinterserie cup i regi av Grorud IL. Start for dette er Januar 2020. 
I seriespill for 2020 har vi meldt på: 
2 lag i middels øvet, 7èr 
1 lag i øvet, 7èr 
1 lag spiller 1 år opp, 9èr 
Vi trenger flere voksne til å bistå rundt laget 

 
 
G2010 – Gutter 9 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Viggo Anthonsen 
Jarl Espen Ygranes 
John Rasmussen 
Bård Bårdsen 
Vichar Hedegaard  

  

Lagleder : Viggo Anthonsen 
 

Web-ansvarlig : Viggo Anthonsen  
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: Viggo Anthonsen 
: Beate Nordbø 

 
 

Sosialansvarlig : Viggo Anthonsen  



 
 

Materialforvalter : Truls Jørgesen  
 

Antall spillere :  45 
 
2. Seriespill 

Femmerfotball 6 lag. 

3. Deltagelse i cup/turneringer 
En rekke cuper, blant annet LSK-cup i februar, Skeid-cup på våren og vår egen EMS i august. 
 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 
Ingen egne cuper arrangert. 
 
5. Oppsummering av 2019 
En meget bra sesong med mye aktivitet og stort engasjement både av barna og på 
foreldresiden. 
 
6. Videre drift av laget 
Det skal gå fint å drifte laget videre, bra med voksne rundt laget. 

 
 
G2011 – Gutter 8 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere: Nils Tore Sagen Mosvold 
Samir Zjakic 
Amer Ceric 
Sigmund Solhjell 
Enes Terzic 
Espen Ruud 
Kim André Knive 
Erik Hatlø 

Lagleder: Kristin Bjerkeland 
Web-ansvarlig: - 
Dugnadsansvarlig: Cathrine Døscher 
Økonomiansvarlig: - 
Sosialansvarlig: Ellen Johansen, Dan Røssing, Ole Berdon Bakke og Line 

Cathrin McDonough 
Materialforvalter: -  

 
Antall spillere: 65 

 
2. Seriespill 

Sesongen 2019 var vår første sesong som «ordentlige fotballspillere» med seriespill! Vi 
meldte på 6 lag i serien (femmer), med ca. 7 spillere på hvert lag. Etter hvert fikk vi så stor 



 
 

tilførsel av spillere at dette viste seg å være alt for lite. Da vi avsluttet sesongen hadde hvert 
lag 10-11 spillere! 
 
Kampene gikk veldig bra – vi vant mange, tapte noen, men først og fremst syntes de ferske 
seriespillerne at det var kjempemoro å få spille ordentlige kamper!  
 

3. Deltagelse i cup/turneringer 
G8 har deltatt på mange 2019-cuper i sesongen, samtlige i Oslo. Vi stilte med lag på Cubus 
Friends cup (mai), Hasle Løren cup (august), Heming-cup (september), Bøler-cup 
(november), USBL-cup (desember) og NFF Juleturnering 3v3 (desember).  
 
I tillegg deltok mange av spillerne på fotballens dag 11. mai, Hasle-Løren fotballdag 21. 
september, Meet&Greet med Ada og Andrine Hegerberg på Lørenbanen 5. oktober, og 
Hasle-Løren nyttårscup 30. desember. Så alt i alt et innholdsrikt år for spillere på 7-8 år! 
 
4. Lagenhetens egne aktiviteter 
Laget hadde sommeravslutning 19. juni, med is og foreldre mot barn-kamp – begge deler 
like populært! Sesongavslutningen ble gjennomført 18. desember, med gløgg, pepperkaker 
og en ny foreldre mot barn-kamp. 
 
Vi stilte også som maskoter på A-lagskampen på Hasle-Løren fotballdag 21. september. For 
de fleste var dette en ny og spennende erfaring. 
 
5. Oppsummering av 2019 
2011-guttene har kommet godt i gang med barnefotballen i løpet av sin første sesong med 
ordentlig spill i seriekamper. Både små og store gleder seg til fortsettelsen, og det kan være 
tøft for noen å vente på at sesongen skal komme ordentlig i gang! Risle, rasle! 
 
6. Videre drift av laget 
Til tross for noe avgang etter sesongen, er vi fortsatt mange spillere på laget – per i dag 62. 
Vi har naturlig nok også mange voksne som kan ta i et tak, og trener- og lagledersituasjonen 
er avklart for neste sesong. Så dette lover bra for det videre fotballspillet for 2011-kullet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lag J 04/05 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Hans Alfred Thorsø 

Lagleder : Espen Skjønhaug og Eline Lønnå 

Webansvarlig :  

Dugnadsansvarlig :  

Økonomiansvarlig :  

Sosialansvarlig :  

Materialforvalter :  

 
Antall spillere : 19 

2. Sportslige aktiviteter i 2019 

2.1 Seriespill 2019 

Vi spilte 2. divisjon 11er. En god vårsesong hvor vi lå på 2 plass når vi tok ferie. Dessverre ble 

det en høstsesong som var preget av «stang ut», og vi endte på 7. plass. I 7’er serien ble det 

flest seiere, og vi endte på 2. plass. 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2019 
Etter 3 jevne kamper kom vi dessverre ikke videre fra gruppespillet i OBOS-cup. Vi spilte 

vinterserie på Fjellhammer. Var med på Arvika Cup i juni hvor vi møtte tøff motstand, men 

kom hjem med bronsemedaljer. Avsluttet sesongen med Nesodden cup, som dessverre ble 

preget av mange skader og måtte fullføre de 2 siste kampen med kun 10 spillere. 

3.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi har hatt en del dugnadsaktivitet for å samle inn penger til en utenlandstur. Hatt flere 
sosiale arrangementer, blant annet den tradisjonelle sommersamlingen, julebord og 
gløggkveld. På sesongavslutningen delte trener ut pris for årets poengplukker, årets beste 
utvikling og årets spiller, i tillegg til at jentene selv kåret spillernes spiller. 
 

4.0 Oppsummering av 2019 

Vi har videreført driften av laget på en etter utgangspunktet god måte. VI har mistet noen 
spillere, men har også fått noen tilbake. 
Stemningen i spillergruppa er god, etter stort fokus på trivsel og fotballglede. 
Vi har fått med oss to hjelpetrenere som stiller på frivilling basis, disse bidrar også sosialt.  
Laget har en utfordring mtp keepersituasjonen, og har fått hjelp av J06 her. 

5.0 Videre drift av laget 

Planen var at vi skulle melde på et lag i 2. diviskon jenter + et 7’er lag i J17 serien. Klubben 
har nå bestemt at vi skal melde på i 1. divisjon 11’er og 2. divisjon 11’er. 

 



 
 

J06 – Jenter 13 år 
 
Organisasjon og støtteapparat  
 

Trenere : 

 

John Rasmussen 

Nils-Tore Sagen Mosvold 

Jarl Espen Ygranes 

Mads Kopperud 

Hovedlagleder : Karen Sagen Mosvold  

Webansvarlig : Marian Seiergren 

Økonomiansvarlig : Karen Sagen Mosvold 

Dugnadsansvarlig : Per Melgård 

Sosialansvarlig :  

Materialforvalter : Jarl Espen Ygranes 

 

Antall spillere : 17 spillere 

 
Seriespill 2019 
Jentene kan smykke seg med tittelen “Kretsmestere” etter å ha vunnet J13 7er. Stor stas å få 
overrakt pokal og medalje på Ekeberg. På 9er endte jentene på 5. plass i 1. divisjon, og 
beviste at de hører hjemme på øverste nivå.  
 
Deltakelse cup/turneringer 2019 
OBOS-cup (ubeseiret i puljespillet, men måtte gi tapt for Nesodden i kvartfinalen). 
Skeid-cup, Flint-cup (semifinale), Sandar-cup (kvartfinale), Norway-cup (B-sluttspill) 
Jentene liker godt å delta på cuper, og det er godt og viktig supplement til seriespillet.  
 
Lagenhetens egne aktiviteter  
Laget kjennetegnes av et stort foreldreengasjement og i år har vi hatt flere treffpunkter. Det 
er alltid god deltakelse fra foreldregruppen på cuper og seriekamper. Vi har servert både 
frokost og kveldsmat i forbindelse med kamper og møter. Vi har i to år planlagt å delta på 
Barcelona Summer Cup, og har i den forbindelse blant annet gjennomført flere dugnader. 
 
Oppsummering av 2019 
J06 har gjennomført tre treningsøkter i uka. I vår- og høstsesongen har trening med ball blitt 
supplert med annen trening, løps- og styrketrening. Oppmøte på treningene har vært fra bra 
til greit. 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 - de tar godt vare på hverandre og de har blitt 
flinke til å gjøre hverandre gode. 
 
Videre drift av laget  
Til neste år blir det første år med 11-er. Vi er påmeldt J14 1. div. og J15 Adidas. 15 jenter er 
med videre. Det er litt sårbart, så vi håper at det vil sige på med noen nye spillere etter 
hvert. Pappaene takker nå av etter 8-9 år som trenere med denne fantastiske gjengen, men 



 
 

vil fortsette å være en del av støtteapparatet. Vi ønsker ny hovedtrener, Petrit Hasanaj, 
velkommen. Vi gleder oss! Vi takker også hovedlagleder Karen Sagen Mosvold for lang og 
tro tjeneste. Hun overlater stafettpinnen videre til sin mann. Sesongen innledes med 
deltakelse i Barcelona Summer Cup, 6.-10. juli. 
 

J07 – Jenter 12 år 

 
1. Organisasjon og støtteapparat 

 
Trenere : Even Ambjørnrud (hovedtrener) 

Anders Hansen 

Rolf Skjellaug 

Per Edvard Lund 

Erik Lund 

Janniche Moe (hjelpetrener kondisjon/styrke/tøying) 

Lagleder : Even Ambjørnrud 

Webansvarlig : Even Ambjørnrud 

Økonomiansvarlig : Even Ambjørnrud 

Dugnadsansvarlig : Tina Stuestøl 

Sosialansvarlig : Gunnhild Rønnestad 

Materialforvalter : Even Ambjørnrud 

 

Antall spillere : 14 spillere, 1 lag 

2. Sportslige aktiviteter i 2019 

2.1 Seriespill 2019 

J2007 stilte i serien med ett 7'er lag. Som i fjor var vi for få til to lag, så det ble rotering av spillere til 
kampene for lik spilletid. I 7'er-serien var utfallet resultatmessig gjennomsnittlig godt i nivået 
«middels øvet». Så og si alle jentene deltok på 7'er-kamper for J06, slik at de fikk mye kamperfaring - 
både på sitt eget nivå, men også med mer skjerpet innsats ved hospiteringen. Noen få av J07-
spillerne hospiterte opp til 9'er-kamper hos J06. Dette er siste året med 7'er-spill, neste år venter 
9'er-spill. 
 
I vinter 2019/2020 har de fleste av våre jenter tradisjon tro deltatt i Futsal-serien. Alle kamper spilles 
i Oppsalhallen ila 7 lør-/søndager med tilsammen 14 kamper. Futsal-trening inne og -kamper er en 
kjempefin treningsform for å holde grunnferdigheter og interessen ved like i vinterhalvåret. 

 
2.2 Deltakelse i Cuper/ turneringer i 2019 

Vi deltok på 7'er-cup hos Skeid, Grei og HL's egen cup i august samt HL's nyttårscup (3'er inne). 
Lagenheten hadde sin første overnattingscup (Tjøme-jentecup), dette ble en suksess og vi ønsker 
overnattingscup igjen til neste år. Etter serien deltok laget på sin første 9'er-cup hos Skeid med A+B-
sluttspill. Dette ble første møte med mer "alvor" (vinn eller forsvinn), mye bra læring mhp overgang 
7'er til 9'er, straffekonk, laginnsats & mye følelser i sving. :) 
J2007 deltok for første gang på Norway-cup. Ila uka var jentene samlet flere ganger utenom banen 
med sosiale aktiviteter. 

 



 
 
3.0 Lag enhetens egne aktiviteter 

• Trening både inne i hallen m/J08 og ute i vinterhalvåret 2018/2019. 

• Fast trening ute tirsdag og torsdag, deretter en trening i ukedagene etter serie-start. Bra 

oppmøte i ukedagene helt fra starten på vinteren, men som forventet lavere oppmøte i helg. 

• Vi har hatt samtrening lørdager med J06 fra vårparten og utover året (noe sporadisk). 

• Lagmøte ble avholdt på vårparten hvor vi gikk igjennom kjøreregler for lagenheten, tok 

lagbilde, hadde gjennomgang av fotballteori, Fair-play & holdningskontrakt og avsluttet med 

pizza & quiz. 

• Har hatt flere sosiale aktiviteter bla. bading i trener Peddy's "badeland", sommeravslutning, 

serie-avslutning på Peppes m/utdeling av lagbilde og buff som premie til alle spillerne samt 

gave til trenerne. 

• Kondisjon/styrketrening før torsdagstreningene etter flott initiativ fra Janniche :-) 

• Har også hatt enkelte sporadiske joggeturer etter initiativ fra foreldre. 

• Et knippe av våre jenter har deltatt på felles keepertrening for 7'er og 9'er-lagenhetene i 

vinterhalvåret 2018/2019. Disse treningene har vært i regi av klubben og Oslo keeperskole, et 

veldig bra opplegg! 

• Foreldre har stilt opp på HL-dugnader, "alle" i kiosken og de mest ivrige på HL's august-cup. 

• Uzma Sattar har vært med i fotballstyret og jobbet med jentesatsingen i klubben. 

 

4.0 Oppsummering av 2019 

Det har generelt vært bra oppmøte på treninger i all slags vær. Etter serie-slutt fortsatte vi treningene, 
men tok treningsfri i desember. Futsal-serien starter opp rett etter at uteserien avslutter, så det blir 
liten pause fra fotballen for de som er med på begge deler. 
God innsats, stor idrettsglede, mange ivrige og fotballinteresserte jenter. 
Vi har fortsatt på det som ble introdusert i fjor: 

• obligatorisk lagmøte for å terpe på kjøreregler, Fair play og introdusere noe fotballteori. 

• fokus på egentrening 

• kondisjons- og styrketrening 
Det er et veldig godt sosialt miljø innad i laget. 
Vi har fra fjoråret mistet 4 spillere, men fått med 1 ny. 
Fire utespillere og en keeper ble nominert fra lagenheten til Landslagsskolen J07 sone Oslo, hvor 
keeperen kom med i uttaket, noe som var veldig stas! Vi håper Landslagsskolens keepertreninger vil 
gi et skikkelig ferdighetsløft i keeperrollen som også laget samlet vil dra nytte av. 
Hovedtrener har fullført de resterende kurs som inngår i Grasrottreneren nå i høst. 

 
5.0 Videre drift av laget 

• Vi ser at det er vanskelig å opprettholde spiller-stallen, har derfor stort fokus også på det 
sosiale for å beholde samtlige, men håper samtidig på å kunne verve nye spillere inn på 
lagenheten. 

• Skal avholde obligatorisk foreldremøte på vårparten. 

• For 2020-sesongen skal vi melde på ett 9'er-lag til uteserien i middels nivå dvs div 2. Håper på 
hospitering fra J08 ved behov. 

• Før seriestart kommer J07 til å trene to ganger i uken samt lørdagstrening alene evt m/J06 
eller J08. Etter treningspause i desember er planen å starte opp igjen i januar. 

• Ønsker mer regelmessig samtrening og internkamper med J06/J08 og hospitering til kamper i 
2020-serien. Målet med samtreningen er å bli en større og mer sammenspleiset gruppe, men 



 
 

også få på plass kamphospitering basert på modenhet, treningsvilje og iver. 

• Vi har planlagt fotball & sosiale aktiviteter med J08. 

• Målsettinger mhp cup'er: 
◦ Planlegger deltagelse på et par lokale cup'er på vårparten som en kick-off til seriespillet. 
◦ Melde på til Oslomesterskapet Obos-cup, dvs 9'er med minimum 3 kamper i grunnspillet 

på vårparten (i mars ca) før seriestart. 
◦ Muligens reprise av 9'er-cup på Ullernbanen. 
◦ Deltagelse på overnattingscup. 

• Det er kjempeflott at flere foreldre stiller opp for lagenheten. Alle trenere har sagt seg villige 
til å fortsette et år til, noe lagleder og jentene er veldig glade for. 

 

 

J08 – Jenter 11 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Arne Bjørnebek 

Erik Hatlø 
Espen Skjønhaug (hjelpetrener) 

Lagleder : Camilla Olsen 

Web-ansvarlig : 
 

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: 
: 

Hege Rønning 

 

Sosialansvarlig :  

Materialforvalter :  

 

Antall spillere : 16 

 

2. Seriespill 
J08 hadde 2 lag i seriespill, og med differensiert påmelding. 
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 
J08 har deltatt på Skeid cup våren, Sandar cup, vår egen H-L cup, Bøler cup og en 9-er cup 
hos Skeid med 1 eller 2 lag på hver cup.  
 
4. Lagenhetens egne aktiviteter 
Laget trente fast 1 gang per uke, men med muligheter for to økter for de som ville og hadde 
mulighet. I vinterhalvåret hadde jentene mulighet for fast innetrening 1 dag i uken.  
 
5. Oppsummering av 2019 
Det har vært veldig bra oppmøte på både den faste treningen og kampene i seriespillet. Det 
har ikke sluttet noen i løpet av sesongen, men heller ikke kommet til noen nye. 
I 2019 har vi hatt 3 trenere.  
 
Flere av jentene har deltatt på Futsal-kamper med J07. Og 4 spillere har deltatt på 
keepertreningen i vinter. 
 
 



 
 

6. Videre drift av laget 
For sesongen 2020 er målet til J08 å forbedre samspill, bruke keeper i oppbyggende spill 
samt komme bort fra møljespill (alle spillerne vil ha ballen og alle løper etter den). 
 

 
J09 – Jenter 10 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Arne Bjørnebek 

  Øyvind Marcussen 

  Eirik Stjernløw-Strand 

  Harald Juvland 

  Thomas Aaeng 

   

 

Lagleder : Dag Arne Jerstad 
 

Web-ansvarlig : Dag Arne Jerstad  

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: Dag Arne Jerstad 

: Dag Arne Jerstad 

 

 

Sosialansvarlig : Dag Arne Jerstad  

Materialforvalter : Dag Arne Jerstad  

 
Antall spillere : 26 

 

 
2. Seriespill 

J09 hadde 3 lag i seriespill. 2 lag spilte 7er fotball og var meldt på midterste nivå, mens 
jentene med litt mindre erfaring fikk prøve seg på 5er fotball. Med mange nye jenter har det 
sportslige vært blandet, men det har allikevel vært mange gode og morsomme 
fotballopplevelser både sure tap og morsomme seiere.  
 
3. Deltagelse i cup/turneringer 

J09 har deltatt på Skeid Varner Cup, vår egen Bendit cup, USBL Cup og nyttårscupen i 
Lørenhallen.  
 
4. Lag enhetens egne aktiviteter 

Laget trente fast 2 gang per uke. I høst har jentene mulighet for fast innetrening på 
mandager for de som ønsket dette. I høst har vi i tillegg trent ute. 
Høstsesongen ble avsluttet med besøk av Vålerengas damelag. 
 
5. Oppsummering av 2019 

Vi er godt fornøyd med året både sportslig og sosialt. Vi har fått flere spillere på laget og 
trenerne har hatt fokus på å øke kvaliteten på treningene og i kamp. Oppslutningen er bra, 
vi opplever at treningsiveren er stor og at jentene har det morsomt med å spille fotball. 
Sosialt fungerer det også svært bra og jentene fra skolene på Refstad, Løren og Sinsen har 
blitt en fin og sammensveiset gruppe. 



 
 

Laget er også heldige med å ha flott og engasjert foreldregruppe rundt laget, hvor mange 
stiller opp på dugnad, stepper inn som ekstra trenere ved behov og bidrar til å ivareta det 
sosiale. 
 
 
6. Videre drift av laget 

Vi har meldt på 3 lag til seriespill i 2020. Med mange nye har vi ganske stort sprik i 
ferdighetene og for at alle skal få noe å bryne seg på er lagene påmeldt på nivå «middels øvet» 
og «lite øvet». 
 

J2010 – Jenter 9 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Ståle Hamnvik 

  Tor Arild Asbjørnsen 

  Frank Grymyr 

  Petter Hjelseth 

  Geir S. Breivik 

  Simen Ridar 

 

Lagleder : Reidar Evensen 
 

Web-ansvarlig : Reidar Evensen  

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: Laila Grymyr 

: Reidar Evensen 

 

 

Sosialansvarlig : Laila Grymyr  

Materialforvalter : Ståle Hamnvik  

 
Antall spillere : 30 

 

 
2. Seriespill 

J2010 hadde fire lag i seriespillet i 2019 – alle på middels øvet nivå. Alle lagene hadde 
mange morsomme kamper og fikk stort utbytte av kampene. Jentene viste stor framgang 
gjennom sesongen. Vi byttet på laginndelingen etter sommeren.  

Jentene hadde svært god progresjon gjennom sesongen. Trening hjelper! Mange jenter har 
tatt store skritt – og de har fått til bra samspill. I høst hadde alle lagene mange bra kamper, 

3. Deltagelse i cup/turneringer 
Jentene deltok på åtte cup-er i 2019. Den beste er Hasle-Lørens egen cup i august. Da er det 
alltid fint vær og mye moro. I høst deltok vi på flere to cuper md sjuerfotball. Det var gøy og 
overgangen til større bane gikk veldig bra. 

4. Lagenhetens egne aktiviteter 
Vi har mange engasjerte foreldre som bidrar med gode heiarop i kampene, samordner 
kjøring og bidrar sosialt. Vi hadde flere samlinger for alle gjennom sesongen. 



 
 

Vi trente hver søndag og onsdag gjennom nesten hele året, med stor deltakelse på alle 
treninger. I desember trente vi cageball hver søndag. 

Trenergruppa er sju engasjerte fedre.  

5. Oppsummering av 2019 
Det andre året med femmerfotball var veldig bra. J2010 er en veldig fin gruppe jenter som 
har det gøy med fotballen og som utvikler seg meget bra. Engasjerte trenere og foreldre gjør 
at store og små har det fint sammen. 
 
6. Videre drift av laget 
Vi ser fram til sjuerfotball. Vi melder på tre sjuerlag i 2020 i på to ulike nivåer. I vinter trener 
jentene både cageball, på Kalbakken - og deretter to ganger i uken på Lørenbanen. Vi legger 
opp til å delta på flere cup-er – blant annet en overnattingscup og planlegger ulike sosiale 
sammenkomster. 

 
J2011 – Jenter 8 år 
 
1. Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Tor Arild Asbjørnsen 
Espen Mikalsen 
Nils Espen Støylen 
Morten Stensby 
Bjørn Songe-Møller  

  

Lagleder : Reidar Evensen 
 

Web-ansvarlig : Reidar Evensen  
Dugnadsansvarlig 
Økonomiansvarlig 

: Reidar Evensen 
: Reidar Evensen 

 
 

Sosialansvarlig : Tor Arild Asbjørnsen  
Materialforvalter : Tor Arild Asbjørnsen  

 
Antall spillere :  20 

 

 
2. Seriespill 

J2011 hadde to lag i seriespillet i 2019 – begge på middels øvet nivå. Vi hadde mange 
morsomme kamper og fikk stort utbytte fotballmessig og sosialt av kampene. Jentene viste 
stor framgang gjennom sesongen. 

Vi fikk inn en del nye spillere i løpet av våren, så vi hadde mange spillere på hvert lag i høst. 
Vi byttet på laginndelingen etter sommeren.  

3. Deltagelse i cup/turneringer 
Jentene deltok på flere cup-er i Oslo.området i 2019 med mye moro. 

4. Lagenhetens egne aktiviteter 
Vi har mange engasjerte foreldre som bidrar med gode heiarop i kampene, samordner 
kjøring og bidrar sosialt. Vi hadde samling for alle ved oppstart av sesongen og cageball-fest 
som avslutning. 



 
 

Vi trente hver søndag og onsdag. Mange jenter trente begge dager. Seks engasjerte fedre er 
trenere. 

5. Oppsummering av 2019 
Det første året med femmerfotball ga mersmak for mange. J2011 er en fin gruppe med 
engasjerte jenter som har det gøy med fotballen og som ønsker å utvikle seg. 
Men flere sier de ikke blir med videre, vi prøver derfor å rekruttere noen flere jenter. 
 
6. Videre drift av laget 
Vi melder på to lag i femmerserien 2020 på middels nivå. I vinter trener jentene cageball og 
på Kalbakken – deretter på Lørenbanen to ganger i uken. Det bli flere cup-er og sosiale 
sammenkomster. 

 
Fotballskolen 2019 hadde 250 påmeldte deltakere i aldersgruppene 2014, 2013 og 2012 
med trening hver tirsdag fra april til oktober med opphold i skoleferien. 
 
De to eldste gruppene var med på Obos-minirunder før sommeren og to etter sommeren 
samt vår egen EMS-cup. 
 
2019 ble avsluttet med premieutdeling, pølser og is på Lørenbanen. 
2012-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.  
 
Ali Otaibi fikk i 2019 en lønnet rolle som gjennomføringsansvarlig av fotballskolen. Han 
rigger bane, håndterer trenerne på feltet m.m.  
 
Administrasjon fotballskolen: 
kommunikasjon/informasjon, påmelding, utstyrsbestilling/logistikk, oppfølging 
innbetalinger, utdeling av utstyr. 
 
Ansvarlig fotballskolen:  
Lage grupper, rekruttere trenere, lage innhold til trenere, oppfølging av gruppene på 
trening, arrangere foreldremøte, påmelding cuper, oppfølging opprettelse av lagenhet 
 
Viggo Anthonsen 
Ansvarlig Fotballskolen 2019 
 

 

Fotballskolen  
Fotballskolen har nå nådd et deltakernivå som tilsier at den må organiseres med en ansatt 
ressurs. Fotballstyret v/Viggo Anthonsen utarbeider en rollebeskrivelse for å starte en 
rekrutteringsprosess. Vi ser om vi har kandidater internt i klubb som er villige og kapable til 
å administrere fotballskolen herunder om det er unge idrettsledere fra Alna-skolen som et 
mulig alternativ. Vi må ha en avklaring på plass senest i februar.  



 
 

Styret ønsker et bredere mangfold av trenere i klubben. Kvinneandelen er for lav, og har 
derfor bedt sportslig leder om å spesielt se etter kvinnelige trenere til jentefotballen. 

 
Seniorfotballen (A-lag og rekrutt) - Mangler 
 
 
 

Seniorfotballen – Kvinner 

1. Organisasjon og støtteapparat 

 

Trenere : Anton Johansson 

Lagleder : Anton Johansson 

Webansvarlig :  

Økonomiansvarlig :  
Materialforbalter :  

 

Antall spillere: 19  
 
2. Sportslige aktiviteter  
To treninger i uke + kamp har det vært under året. Oppmøte på treninger har vært mer 
stabilt en tidligare sesongen men det finnes uansett litt mer og ønske på den fronten. I øvrig 
er det ikke noen feil på kvalitet og engasjement under treninger fast det ikke alltid vært så 
mange. To treningskamper gjennomført før seriespillstart, mot Nittedal og Grei. Deltagelse i 
Futsalturning på Ekeberg under vinteren.  
 
3. Seriespill 2019  
Sesongen 2019 er den sportslig beste sesongen damelaget gjort sedan det blev starter opp. 
Etter en vinter med en ganske så tynn tropp så kom det på våren inn ett par spiller som har 
hatt stor betydning under sesongen både sportslig og sosialt. Våren startet bra, med 
resultatet av att vi allerede halvveis inn i sesongen hadde plukket de poengene som vi satt 
opp som mål innfor sesongen. Men med en høst med mange tette kamper og litt marginaler 
mot oss på slutten så endte sesongen med en liten bitter ettersmak, endte som nr. 9 av 12 
lag.  
 
4.  Sosiale aktiviteter.  
Der har arrangeres sosiale sammenkomster etter endt vårsesong og endt høstsesong.  
 
5. Oppsummering  
Sesongen 2019 har vært positiv både på og utenfor banen. Med en tynn tropp under 
vinteren tilkom det ett par spillere på våren og i løpet av sommeren som gjort att troppen 
nå er mer stabil en tidligare. Laget har nå en stabil kjerne som blir morsomt og følge videre.  
 



 
 

6. Videre drift  
Anton slutter som trener og Nina har tatt over laglederansvaret frem til en ny trener er på 
plass. Ny trener, Eleo Perez, starter jan 2020. 

 
 
Seniorfotballen (M33 7er) 

1.     Organisasjon og støtteapparat 
  

Trenere : Georg Enderlé 

Lagleder : Georg Enderlé 

Webansvarlig : Georg Enderlé 
Økonomiansvarlig : Georg Enderlé 
Dugnadsansvarlig : Georg Enderlé 

Sosialansvarlig : Lars-Erik Johnsrud 
Materialforvalter : Georg Enderlé 

  
Antall spillere : 20 spillere har vært innom 

2.             Sportslige aktiviteter i 2019 

2.1          Seriespill 2019 
Andre sesong med M33 7er i Hasle-Løren. Vi har deltatt med 1 lag i 2. divisjon. Laget endte 
på femteplass av 6 lag, med fem seire, to uavgjort og åtte tap. Spillemessig ble vi bedre og 
bedre i sesongen, men det ble mye stang ut i år igjen. 

2.2          Deltakelse i Cuper/ turneringer i 2019 
Vi klarte ikke å stille lag i noen cuper i 2019. 

3.0          Lagenhetens egne aktiviteter 
Vi stilte opp som treningslag mot G19 i deres oppkjøring til Norway Cup i sommer og til en 
treningskamp før jul. Vi klarte oss overraskende bra! 
Vi hadde julebord på Panda, med god oppslutning. 

4.0          Oppsummering av 2019 
Laget består stort sett av spillere fra «Pappafotballen» som har spilt sammen på Lørenbanen 
på mandager i en relativt lang stund. 

5.0          Videre drift av laget 
Status etter endt sesong er at ca 16-18 spillere vil fortsette å spille fotball på M33, så vi står 
på videre. 
 



 
 

 

 

 

Lag Seniorfotballen 7`er 
1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Thomas Kristiansen 

Lagleder : Thomas Kristiansen 

Webansvarlig :  

Dugnadsansvarlig :  

Økonomiansvarlig : Thomas Hoftvedt 

Sosialansvarlig :  

Materialforvalter :  

 
Antall spillere : 11 spillere 

2. Sportslige aktiviteter i 2019 

Kun seriespill på øverste nivå i Oslo. 1.div. 

2.1 Seriespill 2019 

Det var registrert 10 lag i første div 2019, det er 9 hjemmekamper og 9 bortekamper. Vi gjør 

en helt ok sesong med en 7 plass. Mener selv vi var nærmere de gode lagene på mange og 

spiller jevnt mot de fleste lagene. 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2019 
ingen turneringer 

4.0 Lagenhetens egne aktiviteter 

Bankett på Noas etter sesongen 

6.0 Oppsummering av 2019 

Vi hadde ingen treninger på Lørenbanen i 2019, og vi spiller kun serie spill. Laget består 
neste utelukkende av «gamle» Haslegutter med røtter fra fotball og Is hockey. Flere av 
spillerne er også foreldre til gutter som spiller fotball/hockey i klubben. 

7.0 Videre drift av laget 

Laget er også meldt på for 2020 sesongen. Som lagenhet må vi bli flinkere i komuniksasjonen 
mot styret i Hasle Løren. Registrere alle spillerne i Rubic. Ser ikke for oss at vi gjør annet enn 
å spille serie spill også i sesongen 2020. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
Administrasjon 
 

Fotballstyret 
 

Leder : Ståle Hamnvik 
Styremedlem  : Andreas Brekke (arrangement) 
Styremedlem : Trine Allré Flesvig 
Styremedlem: : Viggo Anthonsen (barnefotballen) 
Styremedlem: : Nils-Tore Sagen Mosvold (organisasjon) 
Styremedlem: : Anniken Bjørnø (jentesatsingen) 
Styremedlem: : Uzma Sattar (jentesatsingen) 

 

Styret har avhold 5 styremøter i 2019. Fokuset for styret er å strukturere fotballgruppen i 
Hasle-Løren. Det har blitt jobbet med cuper, jentesatsning, Sportslig leder og mye annet. 
Kommunikasjon er viktig i en så stor gruppe som fotball. Det er nå etablert en egen gruppe 
som skal jobbe med å bedre kommunikasjonen for å bistå lagenheter, fotballen og ikke 
minst sponsorgruppa.  

 

Viktige oppgaver for 2020 vil være å sette mål for fotballen for de neste årene og basert på 
mål legge en tydelig strategi som alle i HL Fotball kan samles om.  

Resultatet for 2019 blir positivt men økte kostnader til ansatte trenere medfører at vi 
trenger inntekter. Inntekter fra sponsing ligger under det vi vet naboklubber mottar. Tydelig 
satsning mot sponsorer og stiftelse vil være fokusområde i 2020.  

For å utvikle spillere og lag trenger vi kompetanse. Betale trenere er viktig for å gi våre 
medlemmer best mulig forutsetninger for å utvikle seg. Kursing av alle trenere på alle nivå 
og profesjonalisering av trenere er ett annet fokusområde.  

Styret ser fram mot en ny sesong med mange muligheter, utfordringer, gleder, latter og 
tårer. Vi ønsker alle en god sesong.  

 
 
 



 
 

 
 
Økonomi 
Den økonomiske situasjonen i Hasle-Løren Fotball er bra. Resultatet for 2019, før revisors 
gjennomgang, viser god kontroll totalt sett og bra resultat. Styret har en tid jobbet med å 
sette sammen en sponsor og stiftelsesgruppe uten å lykkes. Når vi ser på inntektssiden er 
det der Hasle-Løren Fotball har størst forbedringspotensialet. Budsjettet for 2020 viser null 

resultat. 
Styrets oppgave vil være å sørge for at resultatet blir positivt og bedre enn budsjett. Økt 
satsning på ansatte trenere for barne og junior fotballen har gitt en betydelig økning i 
lønnskost.  

 
 
Rapport fra arbeidet som sportslig leder  
 

Organisasjon  
Jobbe med søknad om å bli kvalitetsklubb, nivå 1. Dette innebærer både å få oversikt over 
hva som er gjort, kontakt med NFF vedr. hva som gjenstår, samt jobbe videre med dette.  
Oversikt over barne- og ungdomsfotball  
Har brukt tid på å bli kjent med strukturene i klubben, trenerne og spillerne. Dette har vært 
nødvendig for kunne se hvor potensialet ligger når det gjelder å løfte klubben, slik at vi har 
strukturer som legger til rette for utvikling av spillere og trenere. Vi jobber nå med å få et 
godt grunnlag for videre utvikling.  
Jeg har også brukt tid på å bli kjent med spillerne på hvert årskull. Hovedfokus er å legge til 
rette for individuell utvikling av spillere i forhold til treningsopplegg, hospitering og 
kamparena.  
 
Kartlegging av kompetanse i klubben  
Vi har gjennomført en kartlegging av trenernes kompetanse. Vi legger nå til rette for 
videreutvikling gjennom kurs og utdanning, og videre utvikling hos oss som klubb. Alle 
trenerne følges opp av sportslig leder på banen og via individuelle samtaler.  
Vi har også jobbet med å få mer kompetanse inn (nye trenere), og dette har vi lykkes med.  
 
TelenorXtra og Jenteakademiet  
Vi har jobbet med å videreutvikle akademiet for gutter og startet opp akademi for jenter. Vi 
har nå lagt opp en god struktur når det gjelder trenerkompetanse og kvalitet på arbeidet på 
begge arenaer. Hovedfokus fremover er å øke antall deltakere på Jenteakademiet, samtidig 
som vi vil sikre langsiktig kvalitet. 

 
Keepertrening 
Vi kjørte egen keepertrening for keeperne våre på vinteren 2019 – frem mot sesongstart  
og inn mot sommeren. Det var et godt tiltak –som vokste ut fra fjorårets 
jobb med keeperne – som igjen hadde erfaringer fra økter med Oslo Keeperskole tidligere. 
Grunnet utfordringer med jobb/studier for keepertrenerne, samt en veldig varierende 
oppmøterate hos keeperne, så fant vi ut at det ikke var et godt nok tilbud/opplegg. 



 
 

I november 2019 tok vi opp igjen hansken med OKS – hvor alle barn fra 2009 til 2001 fikk 
tilbud om keepertrening. Vi hadde 39 påmeldte keepere –og 3 instruktører fra Oslo 
Keeperskole. I kalde vinterstimer, så er det vanskelig å få alle på trening, til tross for at 
forventningene til oppmøte var satt; Du kommer på trening, om du ikke er for syk. Med 
stort sprik –og nye instruktører på nærsagt alle øktene, så var det en utfordringer –og til 
slutt også så utfordrende med forfall/ikke forfall på spillerne, at vi prøver en ny variant, hvor 
vi kjører fra 11 år og oppover på keeperskolen. Vi har hatt mange fine økter med alle 
sammen, men vi trenger et stabilt antall spillere på trening – samt kvalitative nok økter til at 
utbyttet blir slik vi ønsker. Vi stiller (som klubb) med 2-3 egne trenere, som fungerer som 
assistenter på keeperøktene fremover. 

 
 
 
Politiattester 
Pr i dag er det registrert 81 personer i ulike roller for «Fotball Yngres». Av disse har  
politiattestansvarlig kunnet bekrefte fremvisning av politiattest for 33 stk. Dvs at det  
mangler for 48 stk (en del av disse er personer som er nye og som derfor ikke tidligere har  
mottatt brev om fremvisning). Neste punkt er opplæring i utsendelse av melding via  
systemet slik at vi kan få godkjente politiattester for alle. 
 
Prosessen med å overføre data fra excel-ark til Rubic har tatt tid. Det bør vurderes hvem  
som skal ha ansvaret med å holde listen i Rubic oppdatert og hvordan endringer skal  
formidles til nødvendige parter. Det bør vurderes en frist for når politiattester skal være på  
plass og hvilke midler man kan benytte for å sørge for at alle fremviser en gyldig attest. 
 

 

 

 


