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Oppsummering Fotballåret 2020 

Fotballåret 2020 har vært preget av Covid-19. Hasle-Løren har jobbet aktivt med å gi våre 

medlemmer en aktiv, utviklende og sikker treningshverdag. Til tider har restriksjoner gitt utfordringer, 

men det sportslige apparatet, spillere og foresatte har medvirket til at vi har klart å gjennomføre en bra 

sesong med fin sportslig utvikling. Tydelig satsning på et profesjonelt trenerteam, med blant 

annet kursing og tett oppfølging av trenere og lagledere, har løftet klubben sportslig. Vi har økt vår 

satsning på profesjonelle trenere og investert mer i akademier og camper. Tilbakemeldingene fra 

deltakere og foresatte har vært veldig bra, og vi ser en tydelig utvikling av treningsinnholdet. På 

camper har vi i tillegg økt fokus på riktig kosthold. Styret har som klar målsetning å opprettholde og 

utvikle sportslig del av klubben. Klubben er også veldig stolt av våre klubbdommere. Som tidligere 

har de representert vår klubb på en flott måte, og bidratt til å markedsføre satsningen på dommere og 

Hasle-Løren som klubb.  

  

Klubben har klare utfordringer i overgangen mellom ungdoms- og seniorfotball. For mange spillere 

faller fra. Dette har medført at våre lag på seniornivå består av for få spillere med tilhørighet i 

nærområdet. Her trenger vi en felles innsats for å beholde så mange som mulig så lenge som mulig.  

  

Økonomien i klubben er bra. Et vanskelig år har redusert våre inntekter og gitt fotballen negativt 

resultat. Budsjettet for 2021 er bygget på 2019-inntekter og 2020-kostnader. Vi tror at 2021 vil bli 

mer likt et normalår når store deler av befolkningen er vaksinert. Klubben jobber med flere initiativer 

til å øke inntektene. De siste årene har vi hatt begrensede sponsorinntekter. Hovedstyret i klubben har 

satt ned en gruppe som skal jobbe dedikert med å skaffe sponsorer som også fotballen vil nyte godt 

av. Kiosken har vært stengt i store deler av 2020, noe som har redusert våre inntekter. I budsjettet for 

2021 legger vi til grunn at kiosken skal være åpen fra fotballskolen starter og ut sesongen.  

  

I 2021 vil styret sette fokus på å utvikle klubben i henhold til våre verdier, visjoner og målsetninger. 

Vi skal derfor jobbe aktivt med inkludering og Fair Play i tida som kommer. 

Kommunikasjonsgruppen jobber aktivt med flere kommunikasjonsplattformer. I løpet av 2021 vil 

våre medlemmer kunne se en ny hjemmeside, en restartet og fokusert Instagram-profil og 

forhåpentligvis en ny film som presenterer vår felles klubb.  

 

Vi jobber nå med en informasjonspakke for alle nye. En slik pakke skal gi nødvendig informasjon om 

klubben, våre verdier, visjoner og målsetning. Den skal bidra til å gjøre rollene i klubben så enkle som 

mulig for de som påtar seg verv.  

 

Klubbdommere er en flott og verdifull satsning. Inspirert av klubbdommerordningen jobber styret 

med å utvikle et konsept for klubbtrenere. De fleste av oss har opplevd å være nye i klubben. Enten 

som foresatt, trener eller lagleder. Når sesongen starter håper vi å ha en ny og sunnere profil i kiosken. 

Sunn mat og drikke vil være en viktig del av det sportslige fokuset, og kiosken skal utvikles til å 

reflektere vår sportslige satsning.  

  

En stor takk til alle frivillige som er med på å skape positive opplevelser i Hasle-Løren. Bidraget er 

viktig både for den enkelte spiller, leder, publikum eller foresatt, men også svært viktig for vårt felles 

samfunn.  

  

Vi ønsker alle medlemmer i Hasle-Løren en flott sesong.  

  

Fotballstyret 
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Fotballskolen (2013-2015) 

Fotballskolen 2020 hadde 190 påmeldte deltakere i aldersgruppene 2015, 2014 og 2013 med trening 

hver tirsdag fra mai til oktober med opphold i skoleferien. Det ble en senere oppstart enn normalt på 

grunn av pandemien. 

 

De to eldste gruppene var med på Obos-minirunder etter sommeren. 

 

2020 ble avsluttet med premieutdeling, pølser og is på Lørenbanen. 

2013-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. 

 

Jenter 2012 

Jenter 2011 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Tor Arild Asbjørnsen 

Espen Mikalsen 

Nils Espen Støylen 

Waleed Alkufrini 

Bjørn Songe-Møller 

Lagleder : Reidar Evensen 
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Web-ansvarlig   

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

:      Linda Asbjørnsen 

Sosialansvarlig   

Materialforvalter   

Antall spillere : 19 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

J2011 hadde to lag i seriespillet i 2020 – 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 flere nye spillere før seriespillet startet opp i august, så vi hadde mange spillere på hvert 

lag i høst. 

Flere jenter spilte også kamper for J2010.  

 

Deltakelse i turneringer i 2020 
J2010 deltok på flere turneringer før korona gjorde det umulig fra mars. 

Etter at seriespillet ble avslutta i oktober hadde vi flere treningskamper mot andre oslolag med 

sjuerfotball 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Korona medførte få samlinger utenom treninger og kamper. Vi avsluttet med treningskamper og pizza 

til alle i slutten av oktober. 

 

På grunn av smittevern ble alle andre cuper og arrangementer avlyst, også de planlagte 

overnattingscupene. 

 

Oppsummering av 2020 

I et annerledes år har J2011 hatt mange fine treninger og kamper. J2011 har mange ivrige 

fotballspillere. Det var bare en av spillerne som slutta etter sesongslutt og en som flyttet utenlands, 

mens vi fikk fem nye spillere. Vi har god utveksling både oppover til J2010 der våre jenter bidrar, og 

til J2012, der noen jenter spilte treningskamper for oss. 

 

Vi har gode treningsforhold på Lørenbanen hele året og gode treningstider, som gir stort oppmøte på 

treningene. Klubben legger godt til rette for oss og har også en trening hver uke med “proffe” trenere. 

Vi har også innetreninger ved behov.  

 

Vi deltar på mange cuper når det er mulig. Vi har mange ivrige trenere og andre foreldre som bidrar. 

Vi har god erfaringsutveksling med andre J2011-lag i området om treninger, kamper og annet. 

 

Videre drift av laget 

Jentene har to utetreninger hele året. J2011 er en ivrig gjeng med 19 jenter, som gleder seg til det 

første året med sjuerfotball. Vi har meldt på to lag i sjuerfotball i 2021. Alle trenerne er med og vi 

planlegger mange cuper, inkludert overnattingscuper. 

 

Jenter 2010 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Ståle Hamnvik 

Tor Arild Asbjørnsen 

Frank Grymyr 

Petter Hjelseth 

Geir S. Breivik 
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Simen Ridar 

Lagleder : Reidar Evensen 

Web-ansvarlig   

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

:      Tone Kongsro og Linda Asbjørnsen 

Sosialansvarlig   

Materialforvalter   

Antall spillere : 30 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Det var stor glede da seriesepillet startet ved skolestart. J2010 hadde tre sjuerlag i seriespillet i 2020 

på ulike nivåer.De 30 jentene byttet på hvilket lag de spilte på. Alle lagene hadde mange morsomme 

kamper og fikk stort utbytte av kampene - både ved seier og tap. Jentene viste stor framgang gjennom 

sesongen, selv om vårens treninger ble avlyst. Trening hjelper!  

Mange jenter har tatt store skritt – og de har fått til bra samspill det første året med sjuerfotball. J2010 

har to faste treninger, i tillegg er det mange som er med på klubbens Jenteakademi en dag eller to i 

uka. Flere jenter spilte også kamper for J2009, 

 

Deltakelse i turneringer i 2020 
J2010 deltok på flere turneringer før korona gjorde det umulig fra mars. Etter sommeren arrangerte vi 

flere egne gratis treningskampcuper på Lørenbanen med andre lag fra Oslo.,innenfor 

smittevernreglene. Både med andre jentelag og også to mikscuper med gutter 2010. Det fungerte 

veldig bra, og ga jentene ekstra utfordringer som de vokste på. 

Vi fortsetter med egne gratis treningskampcuper i 2021.. 

 

 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

J2010 har mange engasjerte foreldre og vi har blitt et sammensveiset team som har god erfaring med å 

arrangere cuper. Vi hadde derfor regien på alle treningskampcupene, både jentecuper og mikscuper 

med G2010-lag. Vi hadde kiosk på alle cupene. med god bistand fra foreldregruppa.  

 

Overskuddet fra cupene brukte vi til gratis kino og snop for 80 jenter og gutter født i 2010 i oktober. 

På grunn av smittevern ble alle andre cuper og arrangementer avlyst, også de planlagte 

overnattingscupene. 

 

Oppsummering av 2020 

I et annerledes år har J2010 hatt mange fine opplevelser. J2010 har et veldig bra sosialt samhold og 

mange ivrige fotballspillere. Det var bare en av spillerne som slutta etter sesongslutt, mens en annen 

flyttet. Vi fikk fire nye spillere. Vi har god utveksling både oppover til J2009 der våre jenter bidrar, og 

til J2011, der noen jenter bidrar i kamper for oss. 

 

Vi har gode treningsforhold på Lørenbanen hele året og gode treningstider, som gir stort oppmøte på 

treningene. Klubben legger godt til rette for oss og har også en trening hver uke med “proffe” trenere. 

Vi har også innetreninger ved behov. Vi deltar på mange cuper når det er mulig., og har en 

sammensveiset foreldregruppe som bidra på en ypperlig måte. Vi har mange ivrige trenere. 

 

Vi møter mange andre lag fra Oslo og området rundt som er like ivrige som våre jenter. Vi har god 

erfaringsutveksling med dem om treninger, kamper og annet. 

Videre drift av laget 

Jentene har trent godt hele høsten og fortsetter to utetreninger hele vinteren og resten av året. J2010 er 

en ivrig gjeng inn i 2021 med 30 jenter, der alle er med. Vi har meldt på tre J2010-lag i sjuerfotball 

også i 2021. Alle trenerne er med og vi planlegger mange cuper, inkludert overnattingscuper. 



 

 

 Side 6 

 

 

Jenter 2009 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Øyvind Marcussen, Arne Bjørnebek, Thomas Aaeng, 

Harald Juvland og Eirik Stjernløw-Strand 

Lagleder : Dag Arne Jerstad 

Webansvarlig :  

Dugnadsansvarlig :  

Økonomiansvarlig :  

Sosialansvarlig :  

Materialforvalter :  

Antall spillere : 26 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

J09 var påmeldt med ett lag i Futsal serien og fikk flere kamper i Oppsal Arena før Koronaviruset 

stengte alt. Serien kom i gang etter sommeren og jentene møtte alle motstanderlag 1 gang. 

 

 

 

 

Seriespill 2019 

 

J09 hadde 3 lag i seriespill. Alle lagene spilte 7er fotball og 2 lag var meldt på midterste nivå, mens 

jentene med litt mindre erfaring fikk prøve seg på “lite øvet” nivå. Erfaringen er at det 

nivåinndelingen virker å være ganske tilfeldig slik at det sportslige har vært blandet. Det har allikevel 

vært mange gode og morsomme fotballopplevelser med både sure tap og morsomme seiere. J09 har 

hatt hospitanter fra lagenheten (J10) under med på flere kamper. 

 

Deltakelse i turneringer i 2020 

J09 har ikke deltatt i turneringer i 2020 pga. Korona. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Laget trente fast 2 gang per uke og alle treninger har vært ute. I tillegg har flere jenter deltatt på 

akademiet, samt flere har deltatt på klubbens keepertreninger. Fra høsten av har klubbtrenerne ledet 

en av disse treningene. 

 

Det sosiale har vært noe begrenset pga. av Korona, men det ble arrangert juleavslutning under 

presenning med grillede pølser, kakao og pepperkaker. 

 

Oppsummering av 2020 

Vi er godt fornøyd med året både sportslig og sosialt. De få jentene som har sluttet har blitt erstattet 

av nye og vi har klart å opprettholde spillerantallet.   Med flere jenter på akademiet og trenerne som 

har hatt fokus på å øke kvaliteten på treningene og i kamp opplever alle jentene både fremgang og 

mestring.  Oppslutningen omkring laget er bra og treningsiveren er stor og blant jentene og de virker å 

ha 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. 

 

Videre drift av laget 

 

Vi har meldt på 3 lag til seriespill i 2021. Vi har vi ganske stort sprik i ferdighetene og for at alle skal 

få noe å bryne seg på skal ett av lagene spille 9er på nivå 1, mens de 2 andre fortsatt skal spille 7er 

fotball på nivå 2. 
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Jenter 2008 

Jenter 2007 

Jenter 2006 

Organisasjon og støtteapparat  

 
Trenere : 

 

Petrit Hasanaj 

John Rasmussen 

Jarl Espen Ygranes 

Hovedlagleder : Nils-Tore Sagen Mosvold   

Webansvarlig : Marian Seiergren 

Økonomiansvarlig : Nils-Tore Sagen Mosvold  

Dugnadsansvarlig : Per Melgård 

Sosialansvarlig : Hele foreldregruppen 

Materialforvalter : Nils-Tore Sagen Mosvold  

Antall spillere : 15 spillere 

 

Seriespill 2020 

De regjerende kretsmesterne fra 2019-sesongen fikk et brutalt møte med 1. divisjon på 11er-bane, i 

hvert fall hvis tallenes tale alene skulle stå for oppsummeringen. Vi havnet på siste plass, men vi tar 

med oss mye positivt likevel: Vi vant én kamp, flere av kampene var jevne og jentene sitter igjen med 

mye god erfaring. Her skal ermer brettes opp og ringa blir ikke akkurat tomme fremover, for å si det 

sånn.  

 

Deltakelse cup/turneringer 2020 

Planene var mange, og med Barcelona Summer-cup som rosinen i pølsa skulle dette bli tidenes 

sesong. Det ble det jo som kjent ikke, men vi håper på et lysere 2021.  

 

Lagenhetens egne aktiviteter  

Laget kjennetegnes av et stort foreldreengasjement og det er en viktig heiagjeng for jentene. Vi har en 

god og trofast gjeng som stiller opp på kampene og sørger for at risle-rasle-ropene runger over 

stadion. Noen runder med dorullsalg har vi hatt, men ellers lav aktivitet på utenomsportslige treff.  

 

Oppsummering av 2020 

Korona-året 2020 la en demper på det meste, så det var spennende å se om det ville føre til et større 

frafall enn forventet. Et par jenter la støvlene på hylla, en forsvant i overgangsvinduet, men laget fikk 

også flere nye spillere. Så i sum går vi 2021-sesongen i møte med flere 06-jenter enn vi hadde i 2020. 

Det er bra!  Lagets sterkeste sider er idrettsglede og samhold. Treningsoppmøte og ikke minst 

treningskvaliteten har vært meget god gjennom høsten og vinteren. Det er en sulten jentegjeng som nå 

skal reise kjerringa.  

 

Videre drift av laget  

Jentekullene over (2005 og 2004) har hatt et betydelig frafall, så de tre årskullene er slått sammen til 

én treningsgruppe. Gruppen består i dag av 20 jenter og er under kyndig ledelse av ny hovedtrener 

Alex og hans assistenttrener Miriam. Jentene trenger nå et år med gode sportslige opplevelser og et år 

for å etablere seg skikkelig som 11er-lag. Til neste år håper vi å spille i 2. divisjon og vi fortsetter med 

4 treningsøkter i uken. Risle, Rasle! 

 

Jenter 2004/05 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener Hans Alfred 

Thorsø fram til 
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mars, deretter 

Joakim 

Bjerved/Petrit 

Hasanaj 

Lagleder : Espen 

Skjønhaug og 

Eline Lønnå 

 

Webansvarlig :  

Dugnadsansvarlig :Anne Brita 

Barstad 

 

Økonomiansvarlig :  

Sosialansvarlig : Miriam 

Fauske 

 

Materialforvalter :  

Antall spillere : 18 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Et 11erlag i 2. divisjon. Det ble tøft i serien, med kun tap og et uavgjort resultat. Tidvis tosifrede tap 

og vansker med å stille nok jenter på kamp. Fikk hjelp av J06 jevnlig. 

2.2 Deltakelse i turneringer i 2020 

Vinterserie på Fjellhammer fram til koronastengingen i mars, deretter ingen andre turneringer enn 

Obos. Der røk laget ut i første kamp. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Mange planlagte aktiviteter har måttet utgå på grunn av koronarestriksjoner. Inkludert en lenge 

planlagt treningsleir til utlandet. Heller ikke helgetur, julebord eller andre normale aktiviteter. Vi har 

hatt flere spillermøter med og uten trenere og lagledere, for å forsøke å løse opp i konflikter og 

problemer på laget og med trenerne. 

 

Oppsummering av 2020 

Det var et tungt år for lagenheten. Inngangen til året var positiv og optimistisk. Etter konflikt knyttet 

til sportslig satsing og lagpåmelding endte det med at den svært populære og kjære treneren sluttet i 

mars, så slo koronaen til. Ny trener kom aldri helt i gang med gruppa, trening var vanskelig på grunn 

av restriksjoner – og da normalt spill endelig kom i gang var det lite som stemte og det ble en blytung 

sesong. Høsten ble preget av lite idrettsglede og mye frustrasjon og konflikter. 

 

Videre drift av laget 

Lagenheten gikk i oppløsning etter sesongslutt. Av 04-jentene gikk en til Lille Tøyen og fire til 

Årvoll. Av 05 har tre gått til Årvoll. Tre eller fire er igjen i Hasle-Løren, resten har sluttet med fotball. 

Styret har gitt tillatelse til at noen av pengene jentene har jobbet opp på dugnad til utenlandsturen 

korona hindret oss fra å gjennomføre, kan brukes på et sosialt tiltak.  

 

Gutter 2012 

Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Samir Zjakic, Kristin Dalen, Jo Borgen, Lars Sevatdal, 

Saeid Haghelahi, Peter Benco, Irfan Mahmood, Igor 

Adjulovic, Frank Grymyr, Eiolf Ødegård 

Lagleder : Espen Juel Hoven 

Webansvarlig : - 

Dugnadsansvarlig : Ragnhild Holst 

Økonomiansvarlig : Espen Juel Hoven 
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Sosialansvarlig : - 

Materialforvalter : - 

Antall spillere : 60 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Seriespill med 7 lag, alle på nivå 2 middels øvet. Samtlige lag hevdet seg meget bra. I overgang til 

parallell ishockey-sesong var vi veldig avhengig av at spillere deltok en del utover egne lag grunnet få 

spillere tilgjengelig, men det fungerte også fint. 

 

Vi var også påmeldt til Futsalserien, men denne ble tidlig stengt grunnet Korona-restriksjoner. 

 

Deltakelse i turneringer i 2020 

G2012 deltok på flere turneringer i den delen av året da dette var mulig: MS cup, Lørenskog 

vintercup, Triaden cup, Frigg cup og egen Minicup på Løren bane. Gutta har i alle turneringer hatt 

mye moro, støttet hverandre og hevdet seg bra. De vant også alle sine kamper i Frigg cup der vi var 

påmeldt med lag i svært øvet. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Det har vært særdeles godt oppmøte på treningene gjennom hele sesongen. Til tross for 

koronarestriksjoner og at vi har en del spillere som har andre vinteridretter, har deltakelsen og iveren 

på trening vært fantastisk. Sirkeltrening og trening i mindre kohorter var også populært i den perioden 

vi ble nødt til dette. Trenerne har gjort en fantastisk jobb med å sette sammen gode alternative øvelser. 

Vi arrangerte også utdeling av pokaler for seriespillet og hadde egen sesongavslutning med kakao og 

pepperkaker til stor glede. 

 

Oppsummering av 2020 

Selv om vi i 2020 ikke fikk deltatt i Futsal-serien og sesongen ble begrenset med færre cuper enn 

ventet, er fotball i H/L stadig med populært blant G2012. Vi har hatt tilførsel av ca 15 nye spillere, og 

mange spillere er stadig ivrigere og mer fokuserte på trening. Dette resulterer i sterkt engasjement, 

innsats og fotballglede hver gang vi spiller kamper, og at spillerne har tatt store steg i ferdigheter i 

løpet av året. 

 

Videre drift av laget 

Vi har for neste sesong meldt på 6 lag i G9 middels øvet – 5er forball. De spillerne som er modne for 

å teste seg mot spillere som er et år eldre vil få mulighet ved at vi også har meldt på et lag i 7-er 

fotball G10 middels øvet. 

 

For øvrig har vi mange flinke og ivrige trenere, og voksne som følger bra opp. Alle forutsetninger er 

lagt for god videre drift og et vellykket 2021. 

 

Gutter 2011 

Gutter 2010 

Organisasjon og støtteapparat 

Trenere : Viggo Anthonsen 

: Jarl Espen Ygranes 

: John Rasmussen 

: Vichar Hedegaard  

  

Lagleder : Viggo Anthonsen 
 

Web-ansvarlig : Viggo Anthonsen  

Dugnadsansvarlig 

Økonomiansvarlig 

: Viggo Anthonsen 

: Beate Nordbø 

 

 

Sosialansvarlig : Mette Mannsåker  
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Materialforvalter : Truls Jørgesen  

Antall spillere :  52 

 

Seriespill 

Syverfotball 5 lag. Det var vekst i gruppa i 2020,  

 

Deltagelse i cup/turneringer 

Færre cuper pga pandemi, men vi rakk noen cuper på våren og noen på høsten. 

 

Lag enhetens egne aktiviteter 

To minicuper mix jenter og gutter sammen med J2010. 

 

Oppsummering av 2020 

En meget bra sesong med mye aktivitet og stort engasjement både av barna og på foreldresiden. 

 

Videre drift av laget 

Det skal gå fint å drifte laget videre, bra med voksne rundt laget. 

 

Gutter 2009 

1.  Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Øystein 

Tunsjø, Erik 

Bakke,  

Geir Flaatten 

og 

hjelpetrenere 

 

Lagleder : Christina 

Haraldsen 

 

Webansvarlig : Christina 

Haraldsen 

 

Dugnadsansvarlig : Josefin 

Ingvarson 

 

Økonomiansvarlig : Christina 

Haraldsen 

 

Sosialansvarlig : Christina 

Haraldsen 

 

Materialforvalter : Christina 

Haraldsen 

 

Antall spillere : 28 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

På slutten av året 2020 startet vi  med èn ekstra trening i uken i regi av Vanja. Dette har vært veldig 

vellykket. Spillerne får dermed en annen type trening enn det de er vant til. Dette fortsetter vi med inn 

i 2021. 

 

Seriespill 2020 

Vi meldte på 4 lag i seriespill.  1 lag opp en klasse i øvet, 1 lag i øvet og 2 lag i middels øvet.  

Vi forstod at vi hadde meldt opp 1 lag for mye i 2020. Det var vanskelig å få nok trenere og spilllere 

til å dekke 4 lag i seriespill. Fordelen var at vi fikk låne flere flinke 2010 spillere som fikk prøvespille 

ett år opp. Dette er noe vi kommer til å fortsette med også i år. Dette er fint både for oss og for 2010 

spillere.  Vi er veldig sårbare på trenere, noe vi har vært i lang tid. Laget som var meldt ett år opp, 

tapte mye kamper og skuffelsen hos spillerne ble deretter. Vi kommer ikke til å melde ett lag opp i 

2021- da spillernivået vil være jevnere mtp alder.  
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Deltakelse i turneringer i 2019 

Vintercup Kurland Januar 2020 

Futsal  Januar+ Februar 2020 

Skulle ha deltatt på Stjernecup Hamar i Mai, men ble avlyst 

Skulle ha deltatt på Stjernecup Hamar i Sept, men ble avlyst 

Skulle ha deltatt på Danacup, men ble avlyst 

 

Treningskamper mot flere lag under året 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi har spilt flere treningskamper mot andre lag under året. Dette kommer vi til å fortsette med. 

Cageball januar 2020. Foreldremøte- 2 ganger. Vi har hatt flere sosiale sammenkomster med laget  på 

banen i/under treningen med pizza, drikke og konkurranser.  

 

Oppsummering av 2020 

Med tanke på tingenes tilstand så har 2020 gått fint. Vi skulle selvsagt ha spilt flere kamper og vært 

med på flere cuper, men det stoppet seg selv. Under strenge restriksjoner med avstand, smitte etc 

under treningene så har det vært mange foreldre som har stilt opp for å bistå med mindre grupper.  

Videre drift av laget 

Vi kommer til å melde på 2 lag i seriespill for 2021, da vi starter å spille på 9\er bane. 1 lag i øvet og 1 

lag i middels øvet. Christina fortsetter som lagleder. Erik, Øystein fortsetter som hovedtrenere. Vi har 

4 treninger i uken. 

 
 

Gutter 2008 

 
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 : 45 
 

 

Seriespill 

Gutter 2008 hadde i 2020 mye aktivitet, en stabil spillergruppe, bra med trenere og en fin sportslig 

utvikling. Laget var ved utgangen av 2020 45 spillere. Vi har trent fire dager i uken det meste av året, 

det har også vært hospitering til G07 og G06 for noen spillere. 

Det var 4 lag i seriespill. 

 

Deltagelse i cup/turneringer 

Det ble færre cuper grunnet pandemien, men det ble seriespill i 1.divisjon, 2.divisjon og 3.divisjon. 

 

Lag enhetens egne aktiviteter 
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Arrangerte minicup høst 2020. 

 

Oppsummering av 2020 

En fin sesong med mye aktivitet og bra engasjement både blant barna og foreldrene. 

 

Videre drift av laget 

Organisatorisk fortsetter vi som før, i 2021 går laget inn i ungdomsfotballen. Det planlegges med 

Dana Cup og Norway Cup. 

 

Gutter 2007 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener :  Hovedtrener Stian Nytrøen (1. divisjon) 

Eidar Grande Vollan (3. divisjon) 

Chris Kristiansen (assistent) 

Rasmus Nord (assistent) 

Lagleder : Arne Vestbø 

Webansvarlig : Eidar Grande Vollan 

Dugnadsansvarlig : Arne Vestbø 

Økonomiansvarlig : Arne Vestbø 

Sosialansvarlig : Flere som bidrar 

Materialforvalter : Stian Nytrøen/Arne Vestbø 

Antall spillere : 
 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Intens sesong grunnet pandemien. 3. divisjonslaget vant sin avdeling med 24 poeng på 11 kamper. 

Det er vi veldig stolte av. 1. divisjonslaget kom på 5. plass i sin avdeling, to poeng bak tre andre lag 

og med en sur uavgjortkamp i siste runde der siste baklengsmål kom i siste minutt.. Vi hadde i tillegg 

et sjuerlag som vant et par kamper, men tapte flere. 

 

Deltakelse i turneringer i 2019 

I januar og februar var vi med i en vinterserie på Fjellhamar. Denne ble avbrutt da pandemien brøt ut. 

Vi var også med i to helgecuper på Grüner tidlig i mars. 

Om høsten ble vi slått ut i 3. runde i OBOS cup. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Stort sett tre treninger i uka pluss kamp. De ivrigste har bidratt på flere lag, og noen har spilt jevnlige 

kamper for basis G06. I tillegg har noen få utvalget hospitert med G06 pluss. Men begrenset grunnet 

pandemien. 

Oppsummering av 2020 

Pandemien har vært utfordrende for motivasjonen, men vi er strålende fornøyd med at vi ikke har 

mistet noen spiller på grunn av denne. Fremdeles er vi ca 30 gutter som ønsker å være med videre. 

Veldig fornøyd med seier i 3. divisjon, fantastisk innsats av en god stamme i laget, som som regel ble 

supplert med 2-4 spillere som vanligvis også spiller i 1. divisjon. Surt med uavgjort i siste runde for 1. 

divisjonslaget, siden dette trolig betyr at laget må spiller 2. divisjon i 2021. Samtidig kan det være en 

god arena å bygge et lag med en ny trener. 

Videre drift av laget 

Kim Larsen ble ansatt som hovedtrener i oktober, og skal ha ansvar for kullet framover. Han har 

skissert et opplegg fremover som ivaretar utvikling og breddetenkning på en svært god måte. Flere av 

foreldrene er også med videre i ulike roller som lagleder, trenerassistenter osv.  
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Gutter 2006 ( 2 grupper) 

Gruppe 1 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener 

Assistenttrenere 

: 

:       

Alexander Jigouline 

- 

Lagleder 

FIKS ansvarlig                 

: 

:       

Camilla Olsen 

Georg Enderlé 

Mediaansvarlig : - 

Dugnadsansvarlig : - 

Økonomiansvarlig : Camilla Olsen 

Sosialansvarlig : Alle 

Materialforvalter : Alle 

Antall spillere : 9 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Heldigvis fikk vi gjennomført enkel serie i år. Vi spilte i 2 divisjon og spilte en god sesong i en 

relativt jevn avdeling. Vi ga bort noen poeng tidlig i sesongen, så vi endte til slutt på en grei 6.plass. 

Med seier mot Sagene i siste serierunde, ville vi havnet på 3.plass, men det ble et knepent 1-2-tap, 

etter flere store misbrukte sjanser i sluttminuttene. 

 

Deltakelse i turneringer i 2020 

Dessverre så ble de ingen cuper i 2020. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Det ble dessverre ikke like mange anledninger som vanlig til sosialt opplegg, men guttene var heldige 

og fikk være ballhentere på Norge – Nord-Irland i høst.  

 

Oppsummering av 2020 

Basislaget var kun 9 spillere, så det var litt begrenset med utbytte av flere av treningene på vårparten. 

Heldigvis har flere yngre spillere (fra G07 og G08) etter hvert vært med på utvalgte treninger hver 

uke. Yngre spillere har også stilt opp på seriekampene og bidratt sterkt til lagets spillemessige 

fremgang og gode miljø. Basislaget har vært en fin arena for spillere på G06 som primært spiller 

fotball for gøy og for det sosiale. I tillegg til dette har laget vært en flott arena for yngre spillere til å få 

erfaring med spill på 11er-bane og å få prøvd seg mot eldre og fysisk større spillere. Det skal også sies 

at laget ikke hadde klart å gjennomføre seriespillet uten det solide bidraget fra G07 og G08. 

 

Videre drift av laget 

Laget fortsetter med ca samme antall spillere. Alexander Jigouline har dessverre bestemt seg for å gi 

seg som trener, så inntil videre har Ali Otaibi overtatt treneransvaret. Vi skal spille i 3.divisjon i 2021. 

Forhåpentligvis passer dette ambisjonsnivået til spillerne og gir gode muligheter til mestring og videre 

utvikling. 

 

 

Gruppe 2 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener 

Assistent trenere 

 

:       

Nelson Monteiro  

Kim Larsen, Morten Berre 

Lagleder 

FIKS ansvarlig                 

: 

:       

Merete Susort 

Kai Rist 

Mediaansvarlig : Kai Rist 

Dugnadsansvarlig : Monica Frisvold 

Økonomiansvarlig : Merete Susort 
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Sosialansvarlig : Alle 

Materialforvalter : Alle 

Antall spillere : Ca 20 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

Seriespill 2020 

Heldigvis fikk vi gjennomført enkel serie i år. Vi spilte i 1 divisjon og har gjort en strålende sesong i 

en sterk pulje. Vi endte til slutt på en strålende 2 plass rett bak Grorud som ble puljevinnere, og senere 

kretsmestere.  

 

Deltakelse i turneringer i 2020 

Dessverre så ble de fleste cupene vi hadde planlagt avlyst pga Covid 19. 

Vi fikk deltatt på Tveitasenter Cup som ble avholdt på Oppsal. I tillegg så stilte vi i Obos cup i både 

G14 og G15 klassen.  

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi har hatt kick off både før og etter sesongen der vi har hatt fokus på en sosial og hyggelig kveld 

med pizza, kaker og konkurranser. Det ble også avholdt en treningsweekend i august, der vi hadde to 

økter per dag og der gutta hadde god lunsj sammen på Panda.  

Gruppa har også hatt en kortdugnad, men den ble brått avbrutt pga Corona, men vi har solgt mye og 

det er en god inntektskilde til lagkassen.  

 

Oppsummering av 2020 

Før sesongen fikk vi inn forsterkninger både på spiller-og ledersiden fra naboklubben Grüner. Vi 

gjennomførte mange gode treningskamper gjennom vinteren. Vi har hatt et godt og stabilt oppmøte på 

trening som har gitt grunnlaget for de gode resultatene vi har hatt.  

 

Videre drift av laget 

Laget fortsetter med ca samme antall spillere, og alle trenerne er med videre + at Ali også har vært 

med på treningene i vinter. Vi skal spille i 1 divisjon der de 10 beste lagene fra Oslo fotballkrets er 

samlet. Målet vårt for 2021 er å kvalifisere oss for interkrets 2022. Angående cuper er det umulig å 

planlegge pga Covid 19, men vi håper at vi skal få mulighet til å spille både Adidas cup, Obos cup + 

en overnattingscup i løpet av sesongen.  

 

Gutter 2004 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Ali Otaibi 

Lagleder : Andreas Brekke 

Webansvarlig : Andreas Brekke 

Dugnadsansvarlig : Andreas Brekke 

Økonomiansvarlig : Andreas Brekke 

Sosialansvarlig : Andreas Brekke 

Materialforvalter : Andreas Brekke 

Antall spillere : Ca 25 spillere vår/13 spillere høst 

 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Ali Otaibi var trener for gutter født i 2004 også i 2020-sesongen. Det begynte med en fantastisk 

oppkjøring på vinteren med gode treningskamper og tro på en hederlig sesong i andre divisjon. 

Deretter kom koronarestriksjoner og en treningsperiode som på mange måter virket enda bedre. 

Mange av guttene ble skuffet da det ble klart at vi ikke fikk lov å spille andre divisjon, men måtte 
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spille tredje divisjon nok et år. Sammen med den lange perioden med treninger uten kontakt virket det 

som om det tæret på motivasjonen til mange av guttene. Da sommerferien begynte var det 20-25 som 

hadde vært med jevnt på treninger. Da august kom med seriespill var det plutselig bare 10-15 som 

ville være med. To spillere fra 05 var med, men den ene var skadet til sesongens to siste kamper; én 

spiller fra 03 var med, selv om det i innledningen av sesongen var fem stykker fra dette årskullet. 

Høstsesongen, med seriespill, var en slitsom affære med et evig forsøk på å innhente nok spillere. Det 

begynte positivt med seier borte mot Nordby, selv om vi der måtte låne med oss tre spillere fra 06. I 

etterkant kom det noen dårlige kamper mot blant annet Furuset borte. Laget og enkeltspillere varierte 

fra å være glitrende til ikke å fungere i det hele tatt. Det endte med en sesong med omtrent like mange 

seire og tap, hvor tapet på hjemmebane mot Kåffa etter noe som føltes som urettferdige kort var det 

store følelsesmessige høyde- og lavpunktet.   

 

 

Deltakelse i turneringer i 2020 

 

Vi deltok i OBOS-Cup og tapte stort i første runde borte mot Bærums Verk Hauger. 

 

Vi var påmeldt både NM og Adidas cup, men det ble dessverre ikke muligheter til noen flere cuper i 

2020. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi hadde et par runder med pizza etter treningene på høstparten. Vi gjennomførte ingen dugnader.  

 

Oppsummering av 2020 

Det ble et tøft år for G16 med mye frafall. Ali gjorde en god innsats som trener, men kunne ikke 

forhindre at flere av guttene valgte å slutte med fotball. 

 

Videre drift av laget 

Noen få av guttene fortsetter i juniorfotballen i 2020, men dette var nok stort sett slutten på det 

opprinnelige 04-kullet i Hasle-Løren. Det har vært inspirerende (og av og til litt frustrerende) å følge 

guttene som trener og lagleder fra barnehage til videregående, og både vemodig og litt forbasket at 

avslutningen skulle bli et slikt annerledes (i mest negativ forstand) år.  

 

Gutter Junior 

Organisasjon og støtteapparat 

Trener : Ali Otaibi 

Lagleder : Georg Enderlé/Andreas Brekke 

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 

 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

 

Seriespill 2020 

Ermir Haxhiraj ga seg som trener for laget etter 2019-sesongen. Nye trenere for laget kom på plass i 

god tid før sesongen; Ali Otaibi og Salas Sikabi. Salas ga seg imidlertid relativt tidlig på våren. 

På bakgrunn av antall spillere vi hadde etter 2019-sesongen ble det meldt på 2 lag i G19. Ett i  2.div 

og ett i 3.div. Planen var å ha et tilbud til de som ønsket å satse, samt å ha et breddetilbud til de som 

kun ønsket å være med for moro. Mitt inntrykk av det som skjedde i løpet av vintersesongen, er at vi 
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mistet alle spillerne som var tiltenkt breddelaget. Vi snakker da om ca 15 spillere. Når våren kom, og 

fotballen, inkl trening og seriestart, ble stoppet pga Covid-19, mistet vi ytterligere spillere. 

Spillerstallen var da såpass liten og treningsoppmøte meget labert gjennom våren og sommeren, så vi 

bestemte oss for å trekke 3.div-laget. Redningen for 2.div-laget var at ca ti spillere fra G01, som enten 

hadde lagt opp eller skiftet klubb, valgte å returnere til Hasle-Løren og spille juniorfotball en siste 

sesong. I tillegg til spillerne født i 2001, hadde vi igjen noen få født i 2002, et par født i 2003, noen 

født i 2004 og en spiller født i 2005. Det ble kun høstsesong i 2020, og den gikk resultatmessig greit. 

Vi vant en jevn kamp borte mot Kjelsås 2 og spilte oss til kvartfinale i OBOS Cupen. Da sesongen var 

over sto vi med 7 poeng på 7 seriekamper og med en målforskjell på 15-25. Jeg synes at guttene 

kjempet godt i stort sett hver kamp. 

 

Deltakelse i turneringer i 2020 

 

Vi deltok i OBOS-Cup. Vi vant 2.rundekampen hjemme mot Fossum 9-4, men vi pådro oss 2 helt 

unødvendige røde kort etter en episode med slåssing på banen, som ødela det meste av gleden ved å 

ha gått videre. I 3.runde tapte i 1-2 hjemme mot Røa, men vi sendte en protest på kampen i etterkant 

ettersom Røa hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget. Protesten ble tatt til følge, så da 

fikk vi kvartfinalekamp mot Oppsal. Oppsal stilte med et sterkt lag, så vi ble slått 0-4 hjemme på 

Lørenbanen. Vi kjempet godt en stund, men motstanden ble for hard. 

 

Det ble dessverre ikke muligheter til noen flere cuper i 2020. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Vi hadde et par runder med pizza etter treningene i starten på sesongen for å få til en slags kick-off. Vi 

gjennomførte ingen dugnader i år.  

 

Oppsummering av 2020 

Det ble et tøft år for G19 med mye frafall. Heldigvis fikk vi tilbake mange gamle kjenninger på 

høsten, så sesongen ble berget i havn. Ali gjorde en god innsats som trener. 

 

Videre drift av laget 

Guttene fortsetter i juniorfotballen i 2021. Georg Enderlé ga seg som lagleder etter sesongen og 

Andreas Brekke overtok vervet frem til nyttår. 

 

 
 

 

Senior 

Senior – Kvinner 

Hovedtrener Eleo Perez 

Aktive spillere: 18 

 

Aktiviteter i 2020 

 

Laget har trent 3 ganger i uka og mesteparten av tiden var treninger uten kontakt på grunn av 

smittevernreglene. Før covid 19 har laget spilt fem kamper, inkludert ett internt kamp. Laget har fått 

fire nye spillere i 2020. 

I 2020 var det ikke noe seriespill for senior kvinner. 

 

Senior – Menn 

Hovedtrener Predrag Mirceta 
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Assistenttrener Miroslav Atleski 

 

Aktive spillere: 22 

 

Aktiviteter i 2020  

 

Laget har trent fire ganger per uka. Mesteparten av tiden var treninger uten kontakt på grunn av 

smittevernreglene. Før covid 19 har laget spilt 5 treningskamper, mot Vestli, Sagene, Strømmen, 

Oppsal og Holmen.  

I 2020 var det ikke noe seriespill for senior menn. 

 

Senior – M33 

Organisasjon og støtteapparat 

  

Trenere : Andreas Brekke og Ståle Hamnvik 

Lagleder : Georg Enderlé 

Webansvarlig : Georg Enderlé 

Økonomiansvarlig : Georg Enderlé 

Dugnadsansvarlig : Georg Enderlé 

Sosialansvarlig : Lars-Erik Johnsrud 

Materialforvalter : Georg Enderlé 

 Antall spillere : 18 spillere 

 

Sportslige aktiviteter i 2020 

Seriespill 2020 

Den tredje sesongen med M33 7er i Hasle-Løren ble det ikke så mye av. Vi var påmeldt i 2. divisjon, 

men sesongen kom aldri i gang for oss pga Covid-19. 

 

Deltakelse i Cuper/ turneringer i 2020 

Vi fikk ikke anledning til å delta på noen cuper i 2020. 

 

Lagenhetens egne aktiviteter 

Det har kun vært treninger for M33 7er i 2020. Treningsoppmøtet har vært relativt bra, så lenge vi har 

fått anledning til å trene. 

Vi hadde en sommeravslutning på Panda der vi var ca 10 spillere. 

Årets julebord på Panda måtte vi dessverre avlyse, med vi håper vi kan ta det igjen i 2021. 

 

Oppsummering av 2020 

Laget består stort sett av spillere fra «Pappafotballen» som har spilt sammen på Lørenbanen på 

mandager og onsdager i en relativt lang stund. 

 

Videre drift av laget 

Status etter endt sesong er at ca 18 spillere vil fortsette å spille fotball på M33, så vi står på videre. Vi 

har takket ja til å spille i 1.divisjon i 2021, så vi får håpe at vi takler nivået. 

 

 

Administrasjon 

Fotballstyret 

Styret har totalt hatt 8 styremøter i løpet av 2020. Mange av møtene har handlet om håndtering av 
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konkrete enkeltsaker og mindre på utvikling av klubben. For kommende år vil styret sette større fokus 

på utvikling i henhold til visjon og mål.  

 

 

Økonomi 

Inntektene i 2020 er redusert i forhold til budsjett og året før, og resultatet har endt negativt med 

kroner XX?. Årsaken til reduserte inntekter er i hovedsak reduserte inntekter fra kiosk, fotballskole og 

inntekter fra cuper, som alle skyldes påvirkning på aktivitetsnivået redusert av Covid-19. Redusert 

aktivitetsnivå har også medført til reduserte varekostnader.  Økt satsning på profesjonelle trenere har 

økt lønnskostnader. Økte lønnskostnader gjelder spesielt deltidsansatte. Vi har mottatt kr. 32.575,- i 

kompensasjoner for bortfall av inntekter i forbindelse med Covid-19.  

 

Sportslig utvalg og Sportslig leder 

Jeg har hatt fokus på og jobbet med helhetlig utvikling av klubben, noe som innebærer 

• Sportslig utvikling: utarbeide og implementere sportslig plan, spilleformer  

• Organisasjon: utarbeide nødvendig dokumentasjon for kvalitetsklubbsøknad /samarbeid med 

kretsen 

• Skape felles identitet og forståelse for klubbens verdier gjennom klubbens aktiviteter 

(foreldremøter, trenerforum, aktiviteter for spillere som fotballcamp, superhelg, akademiet 

osv.) 

 

Akademiet 

Det har vært viktig å etablere et bredere tilbud, både for gutter og jenter, samtidig som det var viktig å 

øke antall spillere som deltar på akademiet. Ved å sikre kvalitet på akademiet, gjør vi oss mer attraktiv 

som klubb. I 2020 har vi også etablert et eget keepertilbud for alle årsklasser, noe som var ett av de 

viktigste punktene for utvikling av akademiet.  

 

Barnefotball 

De viktigste utviklingspunktene for barnefotballen har vært 

• Øke kompetanse blant trenere i barnefotballen (teoretisk gjennom trenerforum, samtaler og i 

praksis- oppfølging på banen) 

• Sikre nok treningstider for alle årsklasser, både på guttesiden og jentesiden.  

Vi har flyttet treninger for hele barnefotballen på jentesiden til dagtid, noe vi også har gjort 

med gutter født i 2009. På den måten investerer vi i spillerutvikling og jobber aktivt med å 

presentere et bredere tilbud for spillere, samtidig som vi frigjør banen på ettermiddager. Vi 

har fått god struktur på dette, og oppmøte blant de lagene som deltar på trening på dagtid har 

vært veldig bra. 

 

Ungdomsfotball  

Her har vi jobbet aktivt for å etablere bedre struktur (organisering av lagene, trenere, treningstider, 

påmelding av lag og samarbeid på tvers av årskullene). Det viktigste har vært å sikre at vi har et tilbud 

til alle spillere som ønsker å delta på aktiviteter.  

 

Trenerkompetanse 

Målet for 2020 var todelt: 

• Først og fremstå å utvikle våre egne trenere og øke interesse for videreutvikling blant 

foreldretrenere (delta på trenerforum, at trenere tar initiativ til videreutvikling og deltagelse på 

c -kurs), samt støtte trenere som ønsker høyrere utvikling i form av B- lisens. 
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• Ansette trenere med god erfaring og formell kompetanse, slik at vi øker kompetansen i 

klubben 

 

 

Spillerutvikling 

Her har vi jobbet med å  

• Etablere et bredere tilbud gjennom akademiet til spillere som ønsker utvikling og ønsker å 

satse på fotballen.  

• Få oversikt over spillere på alle årskullene, og skape felles forståelse for hospitering og 

differensiering. 

• Samarbeide med krets og oppfølging av spillere som deltar på aktiviteter i regi av kretsen 

(landslagsskolen) 

 

Året 2020 ble amputert pga. covid-19 og smittevernrestriksjoner, og det var vanskelig å gjennomføre 

alle planlagte aktiviteter. Mange av aktivitetene i årshjulet lot seg ikke gjennomføre (jentedag, 

utviklingsdager for gutter og jenter osv).  

Vi fikk heller ikke gjennomført alle planlagte trenerforum eller fullført c -lisens.  

Etablering av spillemodeller og implementering av metodikken (rød tråd i klubben) er forskjøvet til 

starten av 2021. 

 

 

 

Anlegg 

Det er til tider stor aktivitet på vårt anlegg, både arrangerte og fri lek. Aktiv medlemsmasse har økt og 

antall barn som deltar i regi av lakenhet eller andre aktiviteter arrangert av klubben er stigende. 

Klubben har tilgang på en fullbane og en syverbane. Dekket på banene har blitt oppgradert de siste 

årene og er av bra kvalitet. I tillegg til våre egne baner har vi mulighet til å benytte Linderud banen og 

Kalbakken. Til tross for muligheten til å låne andre baner ser vi at kapasiteten er sprengt. Noen lag har 

derfor blitt nødt til å trene før kl. 16:00. Videre arbeid med anlegg er en viktig prioritet i utviklingen 

av klubben.   

Klubbdommer 

Klubbdommersituasjonen i Hasle Løren, har som på mange andre områder, vært preget av et 

annerledes år. Oppsummert kan det rapporteres følgende om klubbdommerne for 2020. 

 

Pr oktober 2020 har klubben 19 klubbdommere igjen, 10 gutter og 9 jenter, som fortsatt er spillere i 

Hasle Løren. Dette kan imidlertid endre seg utover vinteren, da det er en del usikkerhet rundt de ulike 

lagene og tilbudene til spillerne neste sesong. 

Klubbdommerne er fordelt på følgende årskull: 

G03: 1 

G04: 3 

G05: 1 

J05: 3 

G06: 5 

J06: 6 

 

I begynnelsen av mars 2020 ble det arrangert klubbdommerkurs i klubbhuset med foredragsholder fra 

Norges fotball forbund. 11 nye klubbdommere fra G/J 2006 fullførte klubbdommerkurs for dømming 

av 5er og 7er kamper. 
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Kort oppsummert ble det satt opp klubbdommer på ca 25 treningskamper vinteren 2020, før Norge 

stengte ned 12.03.20.  I forbindelse med at det ble gjort lettelse i restriksjonene mot sommeren 2020, 

fikk de nye 2006 klubbdommerne dømt hver sin treningskamp, totalt i overkant av 10 

treningskamper.  

 

Etter at serien startet opp høsten 2020, ble det satt opp klubbdommer på ca 20 seriekamper hver uke i 

uke 34-43. (i tillegg til noen treningskamper i uke 34). Det har vært arrangert flere cuper i en god del 

helger høsten 2020, der det også har blitt benyttet klubbdommere på alle kamper.  

Spesielt under 9er cupen til G2008 i oktober, stilte klubben med klubbdommere på 40 kamper både på 

Lørenbanen og i Muselunden. Det ble registrert total kostnad på kr 76 700 kr i lønn til 

klubbdommerne, fordelt på totalt 286 kamper denne høsten. Dette er hovedsakelig dømming 5er, 7er 

og 9er kamper, men det har også vært dømming av noen 11er treningskamper på de eldste 

klubbdommerne våre. 

 

Flere klubbdommere har imidlertid sluttet å spille fotball selv for Hasle Løren denne høsten. Jeg har i 

noen tilfeller måttet bruke tidligere spillere/ klubbdommere til å dømme noen av kampene, for å klare 

å sette opp dommer på alle kamper. 

 

Også i år har Hasle Løren mottatt flere hyggelige tilbakemeldinger på jobben klubbdommerne gjør, 

både fra andre klubber og internt fra lagledere/ trenere/ publikum i egen klubb. Tilbakemeldingene har 

dreid seg om både at de har bra fotballforståelse, god kunnskap om regelverk, tydelighet, at de er 

flinke på veiledning og er gode rollemodeller. 

 

Fair Play 

Styret har hatt flere saker til behandling som har satt Fair Play i perspektiv og belyst viktigheten av å 

jobbe aktivt med utvikling av klubben med tanke på Fair Play.  

Politiattester 

Pr i dag er det registrert 68 personer i ulike roller for «Fotball Yngres» hvor det kreves politiattest. Av 

disse er det registrert fremvist politiattestansvarlig for 57 og 5. De siste 6 er purret på. 

Registrering av attest-fremvisning i Rubic gjør dette arbeidet mye mindre krevende enn tidligere. 

Det ble i fjor trukket frem at 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. Dette gjelder fortsatt. 

 

Kommunikasjon 

Klubben har mange saker vi trenger å informere spillere, foresatte og samarbeidspartnere (inkludert 
sponsorer) om. Fotballen har siden 2019 hatt en kommunikasjonsgruppe med medlemmer som til 
daglig jobber med nett, sosiale medier, video og annen kommunikasjon. Ledet av fotballformann 
Ståle Hamnvik.  
 
Høsten 2020 ble kommunikasjonsgruppe oppgradert til å favne hele klubbe, etter vedtak i 
hovedstyret. Den utvida gruppa med medlemmer fra alle idrettene har delansvaret for 
kommunikasjon fra Hasle-Løren. Gruppa samarbeider med de ulike styrene, daglig leder, de 
sportslige lederne og utvalgene, driftssjefen og andre grupper i klubben. 
 
Det er utarbeida en kommunikasjonsstrategi for hele klubben som fundament. Klubben har felles 
kommunikasjonsplattformer for alle idretter: nettsider, Facebook, Twitter. Hver idrett 
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kan i tillegg ha sine egne. 
 
Gruppa har laget en handlingsplan om saker vi skal kommunisere, med innspill fra alle 
idrettsgrener, både til årshjul og løpende, konkrete saker. 
 
Kommunikasjonsgruppa rapporterer til hovedstyret. Den utvidete gruppa har siden høsten 2020 blitt 
ledet av Reidar Evensen. 
 

Kioskstyret 

Kiosken har vært stengt store deler av året pga Covid-19 restriksjoner. Når restriksjonene ble lettet 

gjenåpnet kiosken og holdt åpent inntil nye restriksjoner ble innført. Inntektene for kiosken har falt 

med kr. 166.020,- Ingen av medlemmene i kioskgruppen ønsker gjenvalg. Valgkomiteen jobber med å 

besette rollene i Kioskgruppen. Fotballstyret har satt ned en komite som skal utarbeide en plan for nytt 

Kioskkonsept.  

Sponsor og stiftelser 

Hovedstyret har satt sammen en ny Sponsorgruppe som skal jobbe aktivt med å skaffe sponsorer til 

klubben. Fotballen stiller med egne representanter i gruppen. Sponsorgruppen jobber også tett opp 

mot Kommunikasjonsgruppen. Sponsorinntektene for 2020 var svært små og potensialet for økte 

inntekter er stor både fra stiftelser og sponsorer.  


