Årsberetning for 2021
Hasle-Løren IL håndballgruppe

Årsberetningen for 2021 dekker andre halvdel av sesongen 2020/2021
og første halvdel av sesongen 2021/2022.
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Styrets sammensetning
Håndballstyret har i 2021 bestått av:
Styreleder: Anne Kristine Soltvedt
Nestleder: Marius Løken
Sekretær: Anita Vardøy
Økonomiansvarlig: Christophe Mangion
Styremedlem: Maren Kristine Moen
Styremedlem: Eshetu Wubetie (Trakk seg sommer 2021)
Leder sportslig utvalg: Jørn-Henning Lien (ikke på valg)
Materialforvalter: Marianne Thobiassen
Arrangementskomiteen: Hanne Gry Sandøy
Styret ble valgt under håndballgruppens årlige møte 16. februar 2021, og godkjent på klubbens
årsmøte. Anne Kristine Soltvedt/ Marius Løken har vært håndballgruppens representant i
hovedstyret til Hasle Løren IL dette året.
Valgkomite valgt på årlig møte, og som er ansvarlige for finne kandidater til styre i 2022:
•

Kristoffer Bergli

Styrets arbeid
Det er avholdt månedlige styremøter i 2021, de fleste digitalt på Teams. Mellom møtene har det
vært jevnlig dialog rundt gjennomføring av konkrete oppgaver.
2021 har vært et veldig spesielt år. Koronasitasjonen har igjen ført til mye avlyst aktivitet. Ut over
dette har styret primært måttet prioritere driftsoppgaver, og det har dessverre vært begrenset
kapasitet til å jobbe med videreutvikling av håndballgruppen i 2021.
Ut over oppfølging av smittevernstiltak har styret i 2021 fokusert på:
• Nye anlegg: flerbrukshall i Løren idrettspark og regulering av ny Økern ungdomsskole med
flerbrukshall (høringsinnspill og delta på møter)
• Gjennomføring av hjemmekamper når dette har vært mulig (smittevern, vaktlister etc.)
• Ryddet i dokumentasjon og planer i Teams
• Å bistå arrangements- og inntektssikringsgruppen med julekalender
• Å skaffe nødvendige treningstimer (Lørenhallen, Vollebekk skole og Løren skole) og på å
fordele tildelte treningstider på lagene
• Å bistå sportslig utvalg med å skaffe betalte trenere (rammebetingelse, avtaler, møter etc.)
• Å starte rekruttering av ungdomstrenere/spillere som kan bistå med å trene yngre lag
• Rekruttere 6-åringer og få etablert håndballskoletilbud for disse
Styret har samarbeidet tett med sportslig utvalg og Arrangementsgruppa i 2021. Det er fortsatt en
del å hente på å overføre konkrete oppgaver fra styret til de to gruppene, lage tydelige og gode
oppgavebeskrivelser og få engasjert nok foreldre til å fordele arbeidet på.

Medlemstall
Håndballgruppen har ved årsskifte 2021/2022 totalt 186 barn og ungdommer som trener med HasleLøren Håndball, hvorav 59 på håndballskolen og 127 spillere født 2013 til 2003.
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Oversikt over utvikling i antall medlemmer de fem siste årene:
År
Antall

2016
140

2017
154

2018
180

2019
210

2020
216

2021
186

Aktivitet i håndballgruppen
Når hallen har vært åpen for trening har det vært full aktivitet for alle lag, innenfor gjeldende
retningslinjer for smittevern. Det har i perioder vært begrensninger både på hospitering og
samtrening. Beklageligvis har koronasituasjonen medført at hallen har måttet stenge ned for trening
delvis eller helt i perioder i 2021. Ungdomsspillerne våre har da trent utendørs når dette har vært
tillatt, mens de yngste lagene har hatt full treningsstopp i perioder.
Håndballgruppen meldte på 8 lagenheter i seriespill for 21/22-sesongen, med tilbud til jenter 2013 til
senior (J2003). I tillegg kommer håndballskolen, med tilbud til jenter og gutter født 2014 og 2015.
Dessverre har det vært svært begrenset med kampaktivitet denne våren og høsten/vinteren.
Det er mange foreldre i sving for å drive de ulike lagene, både som trenere og lagledere. Disse
foreldrene legger ned et stort og viktig frivillig arbeid. En stor takk til dere! De eldste lagene
(senior/juniorlaget) har betalte trenere sesongen 2021/2022. Øvrige lag har foreldretrenere og
hjelpetrenere.

Treninger
Våre håndballtreninger gjennomføres i all hovedsak i Lørenhallen. Inneværende sesong har
håndballgruppen hatt 18 treningstimer i uka fordelt på 8 lagenheter. Våren 2021 ble Vollebekk skole
og Løren skole benyttet. På grunn av to årskull ble oppløst var det ikke noe behov på høsten, men fra
februar vil det igjen bli benyttet treningstid på begge skolene, blant annet med nyopprettet tilbud til
gutter 2012/2013.
Deltagelse i seriespill og på cup
Våre lagenheter deltar i seriespill og temaserien. På grunn av koronasituasjonen har det vært
begrenset med kamper denne sesongen.

Lagenhet
J/G 2014/15 (håndballskole)
J2013
J2012
J2011
J2010
J2009
J2008
Jenter 20 (J2003/04)
Senior (stamme J2003/04)

Seriespill
Loppetass
Trener med J/G12
2 lag i kortbaneserien
1 lag i nivå 1
1 lag i nivå 2
1 lag i nivå 1
1 lag i nivå 2
Trukket, spiller sammen
med 2008
1 lag i nivå 1
1 lag i nivå 2
1 lag i regionscupen

Deltagelse i andre serier/
cuper
Intern cup i Lørenhallen
Intersport 4’er rundene

Regionscupen
2 lag i flyball

1 lag i 6. divisjon
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I august og september måtte vi trekke lagene for 2007, 2006, 2005 i tillegg til 2009. 2009-spillerne
ble overført til 2008-laget.
På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært mulighet for lagene våre å delta i alle cuper i år, se
under status for den enkelte lagenhet.

Dommere
De siste årene med pandemi har tydelig satt sitt preg på dommeraktiveten i klubben. Et sterkt
redusert antall kamper har gitt tilsvarende få dommeroppdrag, og med en lav kursakvitet i regionen i
denne perioden har vi ikke klart å videreutdanne de som allerede er i gang som
barnekampdommere, eller rekruttere flere til å bli barnekampdommere.
Men det er verdt å understreke at de dommerne vi har i egen klubb har gjort en fabelaktig innsats,
og vært tålmodige med dommergjerningen til tross for et vanskelig år. Takk for det!
Håndballgruppen har i 2021 hatt fem aktive barnekampdommere, som har dømt de få
hjemmekampene som har vært i J08 og til og med J11-seriene.
Vi har hatt to medlemmer med dommer 1-nivå, som har vært aktive på regionsnivå og dømmer opp
til J15 / G15.
Med et stort antall påmeldte lag i seriespill har vi hatt behov for å kjøpe kvotedommere, dette er en
utgiftspost som klubben på sikt med fordel kan minimere med videre satsing på utdanning av
dommere i klubben.

Status fra sportslig utvalg
Sportslig leder: Jørn-Henning Lien
Ungdomshåndballansvarlig: Espen Dåsvand
Barnehåndballansvarlig: Maren Kristine Moen
Dommeransvarlig: Elin Ruhlin Gjuvsland
Materialforvalter: Marianne Thobiassen
De tre første har også møtt i styremøter.
Som alle andre organisasjoner har covid 19 nok en gang utfordret vårt arbeid i stor grad. I perioder
med muligheter for trening har smittevern preget treningshverdagen for mange med strenge rutiner
og endringer for barn, ungdom og senior. En gammel og utslitt treningshall har ikke lettet
gjennomføringen av treninger og kamper. Dessverre har vi vært nødt til å trekke flere lag på grunn av
for få spillere. Dette har spesielt rammet lagene med spiller fra 2007 og oppover. I praksis så har 3
lag opphørt, samt ett av Juniorlagene. Gledelig er det at vi har et seniorlag i serien for første gang.
Sportslig utvalg, med Jørn Henning i spissen, har jobbet med å oppdatere sportslig plan. Denne er
ment til å være en guide for alle roller i klubben knyttet til lagene. Vi har troen på at dette vil bli et
dokument som kan brukes i praksis. Den sportslige planen gir mål og retningslinjer for sportslig
utvikling i håndballgruppen, og skal være et hjelpemiddel for spillere, trenere, lagledere,
foreldrekontakter og foreldre. Det forventes at planen vedtas våren 2022 og at den kan tas i bruk av
trenere og ledere fra sesongstart sesongen 2022/2023.
Rekruttering av trenere for lagene fra 13 år og oppover har bydd på store utfordringer og tatt svært
mye tid. Et år med veldig mye usikkerhet for mange har ikke gjort det enklere å rekruttere betalte
trenere for flere våre lag. Det er god grunn til å starte arbeidet med å sikre trenere umiddelbart.
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Sportslig utvalg hadde klare ambisjoner om å starte opp spillerutvalg for lagene fra 13 år og oppover,
og trenerforum med regelmessige møter og meningsfylt, utviklede deltakelse fra alle
treningsgruppene. Dette har også i år ikke hatt den fremdriften vi ønsket.
Særlig spillerutvalg har blitt har blitt skadelindene under pandemien, og arbeidet med dette må
starte opp igjen så snart situasjonen tillater det.
Trenerforum er etablert. Arbeidet vil fortsette for å etablerer og styrke disse møteplassen for å
kunne utvikle trenere, spillere og –ikke minst – HL Håndball.
Vi har klart å rekruttere 5 ungdomstrenere som er med å trene de yngste lagene. Dette har vært en
suksess og vi håper dette kan høste frukter.

Status fra den enkelte lagenhet
Jenter/Gutter 2014 – 2015 (Håndballskole)
Håndballskolen består av barn født 2014 og 2015 som trener sammen i Lørenhallen mandager 17.3018.30. Det har ikke blitt rekruttert så mange barn fra første klasse, så de sju barna som nå er påmeldt
organiseres sammen med den mye større gruppa med andreklassinger. Det er registrert 37 barn fra
2014-kullet, hvorav 15 gutter. Treningene planlegges og gjennomføres av fem foreldre (inkl. lagleder)
og tre ungdomstrenere fra Hasle-Løren.
På grunn av korona har vi ikke kunnet delta på cuper før den første Loppetassen (gullrunden) som
avholdes 12. februar 2022. Det vil avholdes to Loppetasser til våren 2022 og vi håper å kunne få gode
håndballopplevelser sammen.
Før jul arrangerte vi egen minicup med fem lag, åpen kiosk, speakere og premieutdeling. Det var
noen fantastiske timer i Løren-Hallen der vi virkelig så alt vi har trent på komme til sin rett.
Ungdomstrenerne er også dommere og holdt en godt grep om kampene. (Maren Kristine Moen)

Jenter/Gutter 2012/2013
2012 består av en stor gruppe barn. Fra oktober fikk vi også med oss 2013 spillerne, som siden
sesongstart hadde vært med håndballskolen på grunn av få spillere og mangel på trener.
Ved årsslutt var vi totalt 52 spillere: 46 jenter (2 2013 og 44 2012) og 6 gutter (3 2013 og 3 2012).
Spillerne kommer fra sju ulike skoler: Løren, Refstad, Sinsen, Vollebekk, Hasle, Kampen og Den
franske skole.
Første halvdel av 2021 trente vi en gang per uke. Andre halvdel har vi trent to ganger i uka. Det er
ønskelig at spillerne skal delta på trening minimum en dag i uka. På tirsdager er vi ca 20-25 spillere,
og på torsdager er vi ca 35-40 spillere. Vi har fått med flere trenere gjennom året. Ved årsslutt er vi
seks foreldretrenere og en ungdomstrenertrener. På en del treninger får vi i tillegg god bistand fra
eldre søsken til noen av spillerne. På grunn av mengden spillere på trening må vi dele inn i mindre
grupper (ikke faste grupper), og ha stasjonsvis trening. Det er stor variasjon i spillergruppen, men alle
spillere har hatt en fin utvikling dette året. Mange har fått betydelig bedre spilleforståelse, og økt
fokus på skuddtrening ser også ut til å ha gitt resultater.
Vi har i hele 2021 deltatt på Intersport 4`er så sant retningslinjene har tillatt det. Her har vi stilt med
ett guttelag og seks jentelag de siste gangene. Denne sesongen (21/22) deltar vi også med to jentelag
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i kortbaneserien. Det er veldig stas og inspirerende for spillerne våre å få spille kamper. Dette bidrar
også mye til det sosiale!
I 2021 har vi hatt en lagleder som har bidratt med mye praktisk, men vi trenger en ny lagleder fra
2022. Flere foreldre har bistått med sosiale arrangementer, og med koordinering av salg av
julekalender. Vi hadde to sosiale tiltak før sommerferien; vannkrig etter trening og pizza utenfor
klubbhuset. I starten av desember var vi på kino. Den planlagte kveldsmaten på klubbhuset, rett før
jul, måtte dessverre avlyses på grunn av koronarestriksjoner. Vi håper å få gjennomført dette så snart
som mulig.
I 2022 er det behov for bistand til rekruttering av flere guttespillere hvis vi skal klare å opprettholde
en egen guttegruppe. Samtidig er det behov for å få med flere 2013 jenter, med mål om at de kan
stille med eget lag i Intersport 4`er serien neste sesong. (Anne Kjersti Røise)

Jenter 2011:
Spillerstall
I dag er vi 20 spillere fra 5 ulike skoler: Vollebekk, Sinsen, Refstad, Løren og Tøyen. Vi får stadig nye
spillere med, 7 nye det siste året.
Trenergruppen
Hovedtrener:
Ida Tidemann (forelder)
Hjelpetrenere:
Gro Combe Thomsen (forelder)
Idun Soltvedt Klæbo (født i 2008 og deltar som frivillig)
Christina Bech (født i 2006 og lønnes av klubben)
Lagleder:
Olav Saure (forelder)
Treninger
I dag har vi 1 trening per uke a 1,5 time i Lørenhallen, og alle spillere møter til trening såfremt de ikke
er rammet av sykdom/karantener. Med bytte til ny trenergruppe og usikkerhet grunnet pandemien
ytret vi ikke ønske om 2 økter per uke ved inngangen til inneværende sesong. Når spillergruppen nå
er stabil, og med jevnt tilskudd av nye spillere ser vi behovet for en ekstra økt i uken. Dette er
kommunisert til klubbens håndballgruppe.
Seriespill
Vi er påmeldt ett lag i kortbaneserien nivå 1, og ett lag i kortbaneserien nivå 2. I høst var det åpent
for samtlige spillere å melde seg på de kampene de selv ønsket (inntil 10 per kamprunde). Dette
fungerte fint, men trenergruppen ser behov for å i større grad kontrollere at laget som stiller til
enhver kamp består av en miks av øvede og mindre øvede spillere. Dette for å sikre at de mest øvede
har flere på sitt nivå og får utvikle sine spillerferdigheter, samtidig som de minst øvede får støtte og
kan løftes opp. I tillegg vil vi oppnå en bedre kontinuitet når det gjelder hvilke spillere som spiller
sammen. Vi ser dette i tråd med håndballforbundets tydelige kommunikasjon når det gjelder å unngå
topping av lag i barneidretten. Etter å ha søkt råd fra håndballforbundet har vi fra januar 2022 altså
delt jentene inn i to jevne grupper, som begge får invitasjoner til kamper i både nivå 1 og nivå 2
resten av sesongen. Under treninger opererer vi ikke med denne inndelingen.
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Sosialt
Tidlig høst-21 avholdt vi et foreldremøte med orientering om ny trenergruppe, og plan for sesongen.
Vi vil arrangere nytt foreldremøte i løpet av de nærmeste ukene. Vi har klart å stille med nok foreldre
til dugnadene vi har vært satt opp på ifm kampavvikling i Lørenhallen. Fremover vil vi fokusere på å
få med foreldregruppen i større grad, både for assistanse på treninger og bidrag til dugnader. Det ble
avholdt en liten sommeravslutning utenfor Lørenhallen før sommerferien for å takke av tidligere
hovedtrener og de to ungdomsassistentene. Vi hadde planlagt en juleavslutning i desember, men
denne måtte utgå grunnet økt smittetrykk. Jentene er lovet en nyttårsfest så snart det lar seg gjøre
med tanke på smittesituasjonen. Det er på høy tid at jentene får en sosial tilstelning utenom treffene
i og utenfor Lørenhallen. Vi har hatt et stadig fokus på det sosiale og samholdet i laget, og ser at det
bærer frukter. Håndballen er en viktig sosial arena, og vi vil fortsette å fokusere på dette samtidig
som vi har fokus på spillernes idrettslige utvikling.
Tiden fremover
Vi ser at spillerne viser en progresjon på treninger og i kamp, og målsettingen er å fortsette denne
progresjonen, både for de mer og de mindre øvede spillerne våre. Disiplinen og innsatsen på
treninger et fokusområde, og jentene viser en villighet og glede over økt innsats. Når det gjelder det
spilltekniske er målsettingene å skape bevegelse og rom i mostanders forsvar ved angrepets
bevegelse (med og uten ball), pasningstempo og vendinger av angrepsspillet. Videre er
målsettingene når det gjelder forsvarsspillet å trene sideforflytning av forsvaret samtidig med
støtebevegelser mot spiller med ball. Fysisk utvikling og videreutvikling av grunnteknikk er et
kontinuerlig arbeid.
Vi vil gjøre en ny vurdering av nivå for seriespill og antall påmeldte lag når det er tid for dette i
forkant av neste sesong. Hovedtrener er påmeldt trenerkursene i Lørenhallen i februar (modul 1-4),
og vi håper å få flere foreldre med i trenergruppen. (Olav Saure og Ida Tidemann, på vegne av J2011)

Jenter 2010
Vi er en gjeng på 22 jenter med ca 12-20 på hver trening. Vi trener 1 time tirsdager og 1,5 timer
torsdager, begge treningene er i Løren hallen. Vi er totalt 7 trenere+ lagleder som bidrar på treninger
når vi kan. Vi har noen nye jenter som ikke har spilt så mye håndball før og vi har en del etablerte
jenter som har vært med en stund.
Vi har meldt på to lag i regionserien i år, ett på nivå 1 og ett på nivå 2, hvor hver av lagene får bra
matching i sine respektive klasser.
I fjor fikk vi gjennomført noen få sosiale sammenkomster som for eksempel kveldsmat på
klubbhuset, sommer avslutning med grilling og pizza og landskamp i klubbhuset. Dette var veldig
populære aktiviteter som vi ønsker å videreføre i 2022. (Roger Holsted Udberg)

Jenter 2009/Jenter 2008
Spillerstall
De to lagene J2008 og J2009 ble slått sammen til ett lag, for å ha nok spillere til kamper. I dag er det
23 spillere på laget.
Trenergruppen
Hovedtrener: Anniken Bjørnø og Lars Breivik Eldnes
Thy Vo (forelder)
Hjelpetrenere: Sirè Gaye, Duy Thai (forelder)
Lagleder: Illianna Osterhammel (forelder)
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Treninger
I dag har vi tilbud om fire treninger per uke i Lørenhallen. Alle spillere møter jevnlig til trening
såfremt de ikke er rammet av sykdom/karantener.
Seriespill
Vi er påmeldt to lag i regionserien J13 i nivå 1 og 2. Vi vil gjøre en ny vurdering av nivå for seriespill og
antall påmeldte lag når det er tid for dette i forkant av neste sesong.
Sosialt
Etter lang tid med lite kamper og sosialt samvær, sluttet flere spillere. Vi har derfor lagt vekt på gjøre
sosiale ting sammen og laget har bl.a. spilt kanonball i hallen på fredagstrening med 2008 fotball
gutter etterfulgt av pizza og brus, sett damelandslagkamp i VIP-rommet sammen i ishallen med pizza,
brus og annet godt, foreldre har stilt med frukt etter trening og et foreldrepar inviterte på filmkveld
med pizza, fotballturnering, spill og annet hjemme hos dem til langt på kveld i høstferien. Laget har
også hatt sommeravslutning, pizzakvelder og som avslutning på året reiste vi på treningstur til
Fredrikstad i desember. Der hadde vi treningsøkt i hall og treningskamp mot 2 lag fra Kråkerøy. Det
viktigste med samlingen var det sosiale – at jentene hadde det gøy og var sammen. Medfølgende
voksne fra trenere, lagleder og en forelder og flere foreldre bidro med transport. Treningsleiren ble
finansiert av at laget solgte lodd i Spond, og arrangerte loddsalg i nærmiljøet et par lørdager.
Dette sterke fokuset på det sosiale og samholdet i laget, bærer frukter. Håndballen er en viktig sosial
arena, og vi vil fortsette å fokusere på det sosiale samtidig som vi har fokus på spillernes idrettslige
utvikling. Laget ber styret sørge for at informasjon om muligheter for spillerne om samlinger om
spillerutvikling i regi av NHF, dommer eller trenerkurs eller annet som spillerne kan delta på, blir
sendt ut til alle lagene.

Senior/Juniorlaget
Sesongen 2020/21 og 2021/22 består trener- og støtteapparatet av:
• Trenere Nicklas Bergqvist og Pål Dahlstrøm
• Lagleder Jan Rune Løvnæseth
Antall spillere

År
Antall

2016
19

2017
20

2018
24

2019
23

2020
18

2021
12

Dessverre har det kun gått en vei fra 2019. Vi har mistet veldig
mange spillere som vi gjerne skulle ha hatt med videre i lagenheten
og vi har ikke fått til den samme rekruteringen vi hadde årene før når vi la opp vår treårsplan i 2016.
Vi er helt sikre på at hadde det nye håndballstyret som kom inn i 2019 hørt på lagenheten så hadde
lagenheten og håndballgruppen vært i en helt annen situasjon, men det er dessverre for sent å gjøre
noe med det nå.
2021 har i likhet med 2020 vært et krevende år med korona som har gjort at verken treninger eller
kamper har gått som det skulle i 2021.
Vi fikk gjennomført en sommeravslutning for sesongen 2020/21 hvor vi igjen har veldig god
oppslutning. Vi hadde satt dato for juleavslutning og begynt innkjøpene, dessverre var vi nødt til å
avlyse denne samme dag den skulle holdes grunnet korona i lagenheten. Målet er å få arrangert
dette i begynnelsen av 2022.
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Vi har ikke gjort noe på inntekts-/dugnadssiden, arrangert foreldremøter og andre ting vi normalt
sett ville ha gjort. Men vi har fortsatt nok penger i lagskassen til å få gjennomført sosiale
arrangement og kjøpe inn utstyr vi synes det er smart å gjøre for å motivere spillerne.
Sportslige aktiviteter i 2021 (kamper og treninger)
Sesongen 20/21 hadde vi to lag påmeldt seriespill juniorklassen, siste seriekamp ble spilt 1.11.2020
og kom aldri i gang igjen.
Sesongen 2021/22 meldte vi på 1 junior og 1 seniorlag, da vi trodde at vi skulle få med noen spillere
fra J2005 og J2006 som hadde trukket lagene. Dessverre var det ingen som ble med og vi var derfor
nødt til å trekke juniorlaget (håpet at det var lettere å rekruttere flere seniorspillere). Vi meldte på
juniorlag i regionscupen. Sesongen kom i gang, men dessverre ble det igjen stopp når vi kom til
desember grunnet korona og 3 kamper ble avlyst og vi håper på noen positive nyheter i februar.
Lagenheten stiller med vakter og sekreteriat til alle lagets hjemmekamper.
Lag 2021/22
Seniorlag
Juniorlag

Spilt

Seier
8
0

Uavgjort
2

Tap
0
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JR laget vant i januar den utsatte kampen mot Rælingen i regionscupen og møter Kjelsås i 1/8
delsfinalen.
Det har blitt gjennomført 3 treninger i uken det meste av 2021 (unntatt perioden hvor det ikke var
lov å trene flere sammen). Oppslutningen på treningene varierer fra 6-7 stykker opp mot full
oppslutning. Håndballen er fortsatt viktig for de fleste så det er veldig synd at man ikke får trent
innendørs eller spilt kamper over så lange perioder.
Videre drift av laget
Dessverre ser det nå veldig vanskelig ut med tanke på neste sesong. Vi har for få spillere og har ikke
klart å få spillere som sluttet hos tilbake eller rekruttere nye spillere utenfra. Neste år er de fleste ferdig
med videregående skole og skal videre på skole eller i militæret. Veldig trist da dette er gjengen som
var med å starte opp håndballgruppen i Hasle-Løren i 2010 og vi klarte oss gjennom flere utfordringer,
men valget som styret gjorde 2019 gjorde at det nok ble begynnelsen på slutten for denne lagenheten.
Kanskje kan flere av dem komme tilbake hvis Hasle-Løren klarer å stille seniorlag fremover. (Jan Rune
Løvnæseth)

Økonomi
Nøkkeltall
Dette avsnittet er skrevet med forbehold om korrigering for tall som kommer seint inn.
Kalenderåret 2021 har vært preget av korona og store begrensninger i tillatt aktivitet.
Håndballgruppen leverer i 2021 et resultat på kr 246 512 mot et budsjettert underskudd på kr 152
000.
Inntektene dette året har bestått av medlemskontingenter, arrangementsinntekter og dugnad
(kalendersalg). Salg av julekalendere er den viktigste, og i år eneste, dugnaden til håndballgruppen.
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Denne dugnaden har gitt en betydelig inntekt på kr 183 000 mot kr 167 406 i 2020 (tross færre
medlemmer). Håndballgruppen er godt rustet økonomisk.

Inntektsgivende virksomhet
Innbetaling av treningsavgift dekker bare en del av Hasle-Løren håndball sine utgifter. Andre
inntektskilder i 2021 er oppgitt over.

Dugnader
Hasle-Løren Håndball sin julekalender ble videreført også i 2021. Arrangementskomiteen har,
sammen med styret, skaffet premier fra nærmiljø og lagd kalenderen. Laglederne organiserte salg og
spillerne stod for salg. Dette har blitt en viktig inntektskilde for håndballgruppen og noe som
videreføres også i 2022. Salg av julekalendre har vært den viktigste inntekten for Håndballgruppa
siden vi startet med dette i 2018. 1000 kalendere fordeles på alle spillerne og selges for 200 kr per
stk. Det koster ca 11 000 kr å trykke kalendrene, resten er dugnadsinnsats fra Arrangementsgruppa
og lagledere (innhente gaver fra nærmiljøet, organisere salg og innsamling av penger, og dele ut
gaver). Det er en stor jobb for lagledere å innhente inntektene fra salget, og her bør vi være
tydeligere på å opplyse foreldre om viktigheten av disse inntektene for at vi skal kunne dekke
deltakelse på cuper og sosiale samlinger. Styrets vurdering er at denne formen for dugnad er mindre
belastende for foreldre enn andre former for dugnader, og vi har derfor budsjettert med at vi også
skal selge julekalendere i 2022. De yngste barna på Håndballskolen har tidligere fått færre kalendre å
selge enn de eldre spillerne, dette vil vi endre fra 2022. Det synes lettere for yngre barn å selge
kalendre, og derfor bør alle spillerne få utdelt like mange kalendre. Vi vil undersøke om julekalendre
kan være digitale, det antar vi vil lette salget.
Håndballgruppen har i flere år bidratt med gjennomføring av DHL-stafetten. I 2021 ble denne
stafetten avlyst på grunn av smittesituasjonen. Klubben har riktignok fått tilført midler tilsvarende
denne dugnaden gjennom “krisepakke for idretten”.
Lagenhetene har stått fritt til å gjennomføre mindre dugnader. Inntektene fra dette har gått direkte
til lagskassene.

Sponsorer og bidragsytere
Spar
SPAR og Hasle-Løren har fortsatt det gode samarbeidet hele 2021 og SPAR har også for inneværende
sesong bidratt med nødvendig påfyll av spillertrøyer og keeperdrakter noe vi setter vi stor pris på.
SPAR har i tillegg dekket bag og drikkeflaske til Håndballskolen.
Til gjengjeld får SPAR logo på våre treningsdresser og alt annet tøy som inngår i klubbkolleksjonen, i
tillegg til drakter og utstyr som beskrevet over. I tillegg profilerer vi SPAR der vi kan, herunder
nettsider og på sosiale arrangementer.
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Bydelsmidler
Det er ikke mottatt bidrag til noen bestemte aktiviteter i 2021, men bydelen dekker treningsavgifter
for de som trenger det. Denne avtalen er generelt for klubb og ikke direkte inn mot håndballgruppen.

Øvrige avtaler
Håndballgruppen takker også alle bidragsytere til julekalenderen. Her ble flotte premier gitt fra ulike
aktører nærområdet. Uten dette hadde det ikke vær mulig å gjennomføre håndballkalenderen.
Håndballstyret takker aktive, trenere og støtteapparat, foreldre og frivillige, samt
samarbeidspartnere og bidragsytere for alle bidrag i et spesielt år. Vi får holde ut begrensede
muligheter og lite kamper litt til, men satser på at fremtiden blir litt mer normal.

Oslo 10/2– 2022
Styret for Hasle Løren Håndball

Anne Kristine Soltvedt, styreleder

Jørn-Henning Lien, sportslig leder

------------------------------------------

----------------------------------------------

Anita Vardøy, sekretær

Marius Løken, nestleder

-------------------------------------------

-----------------------------------------------

Maren Kristine Moen, styremedlem

Christophe Mangion, økonomiansvarlig

--------------------------------------------

-----------------------------------------------
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