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Ansvar Navn Ansvar Navn

Trener Daniel Karim Houmid Lagleder Jørgen Kongsro

Trener Elin Gunnarsson Dugnadsansvarlig -

Trener Viggo Anthonsen Sosialansvarlig -

Trener Mathias Jonassen Materialforvalter -

Trener Jeanette Tørres (sluttet jan 2022) Antall Spillere 31

Trener Jeiko Flandez (sluttet jan 2022)

Jenter 2013

Vi startet med seriespill i august, da starten i juni kom litt brått på. Dette var jentenes første møte med 

seriespill da de ikke har praktisert seriespill siden fotballskole pga. Covid-19. Vi hadde meldt på 4 lag, noe 

som var litt i overkant, da vi slet med å fylle opp lag og skaffe nok trenere som lagledere i kamp. Vi hadde 8-

9 spillere per lag, og dette var ofte ikke nok til å stille et 5-er lag til kamp. Vi måtte da låne fra andre lag, noe 

som krevde en del av administrasjonen. Jentene har blomstret i møte med seriespill, og engasjementet er 

høyt. Neste sesong anbefales det å satse på mindre antall lag. Flere jenter har hospitert på enkeltkamper hos 

J2012, noe som har vært svært positivt for den enkelte.

Seriespill 2021

Vi deltok på 3 turneringer; Hasle-Løren cup, Jentefestivalen og Frigg cup. Vi stilte 4 lag på Hasle-Løren cup, 

og 2 lag til Jentefestivalen og Frigg cup. God innsats og god stemning ved deltagelse på cup.

Turneringer

Pga Covid-19, har det vært krevende å bygge en sosial «stamme» i laget etter fotballskolens avslutning i 

2019. Engasjement rundt laget har vært varierende, og vi lider under at vi ikke kunne møtes fysisk i starten 

av 2020. Trenergruppa har ikke hatt muligheten til å bli godt kjent, og det samme gjelder i foreldregruppa. 

Covid kom på verst tenkelige tidspunkt når det gjelder det sosiale, og vi må jobbe hardt for å bygge opp dette 

igjen. Vi har forsøkt med noen sosiale samlinger etter siste trening før sommer og juleferien. Grunnet dette, 

sliter vi også en del med rekruttering til verv og engasjement rundt dugnadsarbeid o.l. 

Sosialt

Det var godt å komme i gang med seriespill og cup, det merkes at jentene er sulteforet på spill. Vi sliter med 

engasjement i foreldregruppa, både med hensyn til verv (trenere og andre verv) og engasjement rundt 

dugnad. Dette skyldes i all hovedsak den lange «pausen» vi fikk rett etter fotballskolen 2019 pga Covid. Vi 

må jobbe hardt for å bygge en sosial «stamme» i laget, da folk ikke har blitt godt nok kjent. Klubben legger 

godt til rette for trening og annen hjelp. Vi ønsker gjerne trening på mer gunstige tidspunkt, da dette vil lette 

rekruttering av trenere og spillere. Flere avlysninger pga mangel på trenere gjør at vi havner i en ond sirkel, 

der vi mister treningstid pga lavt oppmøte og mangel på trenere. Lagledelsen er noe bekymret for tiden 

framover, da vi trenger en «boost» i laget for å komme ovenpå mht. engasjement hos foreldre. To trenere i 

trenergruppa har gitt seg i januar 2022.

Oppsummering av 2021



Ansvar Navn Ansvar Navn

Trener Tor-Arild Asbjørnsen Lagleder Reidar Evensen

Trener Bjørn Songe-Møller Dugnadsansvarlig Linda Asbjørnsen

Trener Espen Støylen Sosialansvarlig Reidar Evensen

Trener Espen Mikalsen Materialforvalter Reidar Evensen

Trener Waleed Alkufrini Antall Spillere 16

Jenter 2011

J2011 hadde to lag i seriespillet i 2021 – på to ulike nivå. Det var stor stemning da serien starta plutselig opp 

i starten av juni. Vi rakk flere kamper før sommerferien. Vi hadde mange morsomme kamper og fikk stort 

utbytte fotballmessig og sosialt av kampene også på høsten. Jentene viste stor framgang gjennom sesongen.

Vi fikk inn flere nye spillere før seriespillet startet opp i juni, men ut over høsten var det noen som ga seg, så 

vi fikk god bistand i noen kamper fra J2012. Flere 2011-jenter spilte også kamper for J2010. 

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

Seriespill 2021

J2011 startet med en egen treningskampcup i august på Lørenbanen med så mange spillere og lag som var 

lov etter smittevernreglene. Den planlagte overnattingscupen på Sandarcup i Sandefjord ble dessverre avlyst.

Vi deltok også på flere cuper høsten 2021, noen av de vi skulle ha vært med på ble dessverre avlyst.

Turneringer

Korona medførte færre samlinger utenom treninger og kamper. Vi hadde noen sosiale samlinger utendørs 

både på våren og høsten. Inkludert en fin fair play-samling med ansvarlig i klubben med alle spillerne og 

foreldrene. 

Vi hadde sesongavslutning på Megafun for alle.

Sosialt

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

fikk noen nye spillere, men ut over høsten var det dessverre flere spillere som ga seg. Vi har god utveksling 

både oppover til J2010 der våre jenter bidrar, og til J2012, der noen jenter spilte kamper og cuper 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 med klubbtrenere og tilbud om jenteakademi.

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

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

utetreninger hele året, samt tilbud om jenteakademi en eller to ganger i uka der noen deltar.

På grunn av færre spillere inn i 2022 har vi bare meldt på ett lag i sjuerfotball. Vi planlegger for en del cuper, 

inkludert overnattingscuper.

Oppsummering av 2021



Ansvar Navn Ansvar Navn

Trener Tor-Arild Asbjørnsen Lagleder Reidar Evensen

Trener Ståle Hamnvik Dugnadsansvarlig Linda Asbjørnsen

Trener Mohammed El Hammichi Sosialansvarlig Tone Kongsro

Trener Petter Hjelseth Materialforvalter Reidar Evensen

Trener Frank Grymyr Antall spillere 30

Trener Simen Ridar

Jenter 2010

Det var stor glede da seriespillet startet i juni. J2010 hadde tre sjuerlag i seriespillet i 2021 på ulike nivåer. 

De 30 jentene byttet på hvilket lag de spilte på. 

Alle lagene hadde mange morsomme kamper og jentene fikk stort utbytte av kampene - både ved seier og 

tap. Jentene viste stor framgang gjennom sesongen. Mange har tatt store skritt – og de har fått til bra 

samspill.

Seriespill 2021

J2010 deltok på flere cuper i løpet av høsten. Den planlagte overnattingscupen Sandarcup ble dessverre 

avlyst.

Vi arrangerte en egen treningskampcup på Lørenbanen med andre lag fra Oslo innenfor smittevernreglene. 

Jentene spilte også flere treningskamper nier i løpet av høsten.

Turneringer

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

arrangere cuper. Vi hadde kiosk på treningskampcupen med god bistand fra foreldregruppa. 

Vi hadde noen sosiale samlinger utendørs både på våren og høsten. Inkludert en fin fair play-samling med 

ansvarlig i klubben med alle spillerne og foreldrene. Vi hadde sesongavslutning på Megafun.

. 

Sosialt

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

mange ivrige fotballspillere. Vi fikk fem nye spillere i løpet av året, og et par spillere ga seg. 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 klubbtrenere og tilbud 

om jenteakademi en eller to ganger i uka, der mange er med. Vi 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.

Jentene har trent godt hele høsten og fortsetter to utetreninger hele vinteren. Nesten alle jentene blir med på 

treningssamling i Valdres i februar. Vi har meldt på to nierlag på to nivåer og et sjuerlag i 2022. 

Vi planlegger overnattingscuper, både Dania cup i Danmark og Sandarcup i Sandefjord.

Oppsummering av 2021



Ansvar Navn Ansvar Navn

Trener Alexander Jigouline Lagleder Nils-Tore Sagen Mosvold

Trener Dugnadsansvarlig Per Melgård

Trener Sosialansvarlig Miriam Fauske

Trener Materialforvalter

Trener Antall Spillere 18

Trener

Jenter 2006/05

Etter en blytung 2020-sesong, skulle dette bli sesongen der jentene virkelig fikk vist hva de er gode for. 

Sesongstarten var tøff, og etter to knepne tap måtte jentene virkelig grave dypt for å holde motet oppe. Men 

så løsnet det. I tredje kamp skulle jentene ut i duell mot en av gullfavorittene, Nesodden. Til pause stod det 1-

0 til risle-rasle-jentene, men det var et heldig pauseresultat. I pausen må det ha skjedd noe magisk, fordi da 

de entret lørenparketten til 2. omg., var det et helt nytt lag vi så. De struttet av selvtillit, skuldrene var lave og 

smilet satt løst. Sluttresultatet ble 4-0, og etter denne prestasjonen, så jentene seg aldri tilbake. Det endte med 

seriegull og en gullbankett serievinnere verdig. 2. divisjon ble vunnet, nå venter 1. divisjon!

Seriespill 2021

Laget røk ut i første runde av OBOS-cup mot et meget skjerpet Ullern-lag. Jentene deltok for øvrig ikke på 

andre cuper/turneringer i fjor – det får koronaen ta hovedskylden for.

Turneringer

Sosialt har denne gjengen alltid fungert godt, og nye jenter blir raskt inkludert i gruppen. De fleste av jentene 

har holdt sammen i laget siden fotballskolen, noe som har skapt en sterk og god stamme.

Vi har en egen dedikert sosialansvarlig, som til tross for alle begrensningene i fjor hadde mange initiativ som 

har bidratt sterkt til å styrke det sosiale rundt laget. Det har vært bålturer og pizzatreff, og mer av dette vil det 

forhåpentligvis bli når samfunnet etter hvert åpnes opp og 1-meteren forsvinner. I tillegg har vi en aktiv 

foreldregruppe som alltid er velvillig og stiller opp med kveldsmat og som hjelpere på diverse arrangement.

Sosialt

Det har vært godt treningsoppmøte gjennom hele 2021, og treningene har hatt høy kvalitet. Laget har etter 

hvert utviklet en god struktur og finpusset en formasjon som gjør det vanskelig for motstanderne: Defensivt 

med ro og trygghet, kreativt midtbanespill og med høy spisskompetanse (vi hadde toppskåreren i serien i 

fjor).

15 jenter er nå klare for sesongoppkjøring 2022. Det er litt sårbart, så det vil være behov for noen 

forsterkninger, enten utenifra eller internt fra de gode kullene under.

Kvalitet på treningene, tro på å få til noe sammen og mye latter og glede! Det blir det gode opplevelser og 

resultater av. Mulighetene for et juniorlag på jentesiden er med denne gjengen gode. Det begynner å bli en 

stund siden. Det hadde vært gøy!

Risle, rasle!

Oppsummering av 2021



Ansvar Navn Ansvar Navn

Lagleder Espen Juel Hoven Trener Eiolf Ødegård

Hovedtrener Samir Zjakic Trener Jan Robert Hanssen Carlsen

Trener Jo Borgen Trener Frank Grymyr

Trener Kristin Dalen Dugnadsansvarlig Ragnhild Holst

Trener Saeid Haghelahi Sosialansvarlig Alma Vesnic

Trener Lars Sevathal Antall spillere 52

Trener Irfan Mahmood

Gutter 2012

Seriespill med 5 lag, 4 på middels øvet i G2012, og ett 7-er lag i G2011. Samtlige lag hevdet seg meget bra, 

også laget som spilte ett år høyere opp. Mye glede og også mange spiller som gjennom året har utviklet seg 

mye. To treninger i uka i perioden det var seriespill, og deretter nå tre ganger i uka. Vi har denne sesongen 

nå også begynt mer aktivt med keepertrening, og gleder oss over at flere spillere finner interesse for denne 

viktige posisjonen.

Treningene har utover gått fra å være delt i to nivå til tredelt differensiering. Vi har en bred spillergruppe 

med flere nye spillere som kommer til samtidig som noen slutter.

I 2022 har vi meldt på fem lag på tre nivå i G2012: Mest øvet, Middels øvet og Moderat øvet. Vi er sikre på 

at dette vil gi gode utfordringer og mestringsfølelse for alle spillerne, og det gjør også at mange spillere 

gjennom sesongen kan bli utfordret på ulike nivå. Vi gleder oss til neste sesong!

Seriespill 2021

G2012 deltok på flere turneringer i høst, og det var meget populært. Mange fine jevne kamper og alltid god 

stemning. Vi har også hatt flere minicuper og treningskamper mot lokale lag i perioden med begrenset 

cuparrangement grunnet korona, herunder både Årvoll, Kjelsås og Vålerenga.

Turneringer

Dessverre har det også i år vært lenge perioder med begrenset aktivitet grunnet korona, men vi fikk til aking 

ved inngangen til året. Løkkefotball i helgene har også vært veldig populært, og vi hadde planlagt en 

skikkelig pizzafest som dessverre ble avlyst rett før jul. Opplever at det er en fin gruppe sosialt, men vi må 

være bevisste på at det blir «en samlet gruppe» i perioden fremover da det blir mer differensiering.

Sosialt

Vi har, i nok et spesielt år,, klart å opprettholde en stor gruppe på ca 50 spillere, der over 30 er 

«helårsspillere». Fremdeles er vi heldige at det også kommer nye spillere til gruppen. Samtidig er det 

naturligvis et spenn i gruppen hva gjelder både fotballinteresse og ferdigheter, og arbeid for å legge til rette 

for passe utfordringer for alle blir viktig fremover, så vi klarer å beholde fotballgleden for flest mulig de 

neste årene. 

Vi er heldige på G2012 som flere særs ivrige og dyktige trenere, og det gir oss mulighet for å trene en så stor 

gruppe med varierte ferdigheter.

Fairplay har vært en viktig del av fotballhverdagen, og vi har vært aktive med FairPlay-pauser ved uheldig 

oppførsel på trening og i kamp. Vi delte også ut Fairplay-priser til tre spillere som hadde markert seg som 

tydelige forbilder på trening.

Oppsummering av 2021



Ansvar Navn Ansvar Navn

Trenere Karim Aoudia Lagleder Josefine Ingvarsson

Trener Vlad Andersen Dugnadsansvarlig Christina Haraldsen

Trener Sosialansvarlig Kristin Risberg

Trener Materialforvalter Josefine Ingvarsson

Trener Økonomi ansvarlig Christina Haraldsen

Trener Antall Spillere 33

Gutter 2009

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

Vi har lånt flere flinke 2010 spillere som fikk prøvespille ett år opp. Dette er fint både for oss og for 2010 

spillere. 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. 

På slutten av året 2021 fikk vi en ny trener Karim Aoudia, frem til nå har vi hatt foreldre trenere så dette var 

et lyft for laget. Vi har også hatt fokus på å få flere spillere på laget. 

Seriespill 2021

Vi deltok på Stjernecup der vi kom på tredje plass. 

Vi var også med og arrangere Hasle Løren Cup. 

Treningskamper mot flere lag under året

Turneringer

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

Foreldremøte- 3 ganger. Vi har hatt 2 sosiale sammenkomster. 1 pizzakveld på banen, 1 kakekveld på banen. 

Og så tok vi hele laget og spilte Bowling på slutten av året. 

Sosialt

Med tanke på tingenes tilstand så har 2021 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. 

Vi kommer til å melde på 2 lag i seriespill for 2022. 1 lag i øvet og 1 lag i middels øvet. Josefin tok over rolla 

som lagleder. Karim har tatt over rolla som hovedtrener. Vi har 4 treninger i uken

Oppsummering av 2021



Administrasjon

Nok ett år har vært preget av nedstegninger og redusert aktivitet. Sportslig ledelse har jobbet aktivt for å 

kunne holde ett bra sportslig opplegg til tross for pandemi. Det har til tider vært utfordrende men alt i alt har 

vi klart oss bra som klubb. 

Klubben og fotballen er helt avhengig av foreldreinnsats, deltakelse og engasjement.  Her varier det stor. Noe 

som gir store utslag i tilbudet til både enkelt spillere og lag. Ansvar og roller kan fordeles slik at den enkeltes 

oppgave blir overkommelig. Alle lag har behov for mer en bare trenere. Noen kan ha ansvar for sosiale 

arrangement mens andre har ansvar for arrangering av cuper. I målet om «så mange som mulig så lenge som 

mulig, har cuper og sosiale arrangement en viktig rolle. For ofte ser vi at lag ikke har hele strukturen og 

dermed ikke klarer å gi barna den samme muligheten som andre lag. Utjevning av forskjeller er vårt felles 

ansvar. Her kan både klubben og foreldre være med å bidra slik at tilbudet blir mest mulig likt. 

Til tross for pandemi så har vi hadde ett bra aktivitetsnivå. Året har gitt mange positive opplevelser for store 

og små. Hasle-Løren har en viktig rolle i lokalsamfunnet og alle dere er med på å bidra til at barn og unge 

har en klubb som gir sportslig glede i trygge omgivelser. 

Med ønske om ett flott fotball år. 

Fotballstyret

Fotballåret 2021

Styret har gjennomført totalt 7 styremøter i løpet av 2021. De aller fleste møtene har vært gjennomført på 

TEAMS. Styret har jobbet aktivit sammen med Fair Play gruppen for å sette Fair Play i fokus. Systematisk, 

iherdig og målrettet arbeid fra Mette har gitt resultat. I desember ble Hasle-Løren kåret til årets Fair Play 

klubb av Oslo Fotballkrets. 

Fotballstyret

Resultatet for 2021 er på – 643.363,- Økonomien i 2021 er preget av lavere inntekter og høyere kostnader 

enn budsjettert. Sportslig satsning på flere trenere og kompetansebygging har bidratt til å øke kostnadene 

samtidig som inntekten har vært påvirket av pandemi. Vi er fremdeles solide men har behov for å balansere 

resultatet i 2022. 

Inntektene kommer i hovedsak fra  treningsavgifter og annen foreldreinnbetalinger. For å kunne balansere 

budsjettet og levere positive resultat er vi avhengig av å utvikle annen type inntekter. Økning av inntekter og 

kontroll på kostnadssiden er noen av hovedoppgavene til styret i 2022. 

Større årskull i 2022 gir automatisk større inntekter uten at det er vesentlig kostnadsøkninger. 

Økonomi



Sportslig utvalg

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

• Sportslig utvikling  

• Kvalitetsklubb sertifisering 

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

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. 

Barnefotball

De viktigste utviklingspunktene for barnefotballen har vært

• Øke kompetanse blant trenere i barnefotballen (Grasrottrener og veiledning på banen)

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

• Implementering av sportslig plan 

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 2021 var todelt:

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

• 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.

Sportslig leder



Administrasjon

Sesongen startet med 2 digitale klubbdommerkurs, i regi av Norges fotballforbund, i begynnelsen av mars.

Et 5er/ 7er kurs for nye 2007 og 3stk 2006 klubbdommere, og et 9er dømming, m offside kurs, for 

2006/05/04 dommerne.

Det ble satt opp klubbdommer på 135 seriekamper i vårsesongen, i tillegg til 42 9er kamper, under cup for 

G2008 på Lørenbanen og i Muselunden før sommeren.

Klubbdommerne deltok med dømming av alle kampene under dugnadscupen til klubben i august, uten egen 

betaling.

I høstsesongen dømte klubbdommerne 177 seriekamper, i tillegg til flere treningskamper på senhøsten.

Dette året har klubbdommerne bestått av 28 klubbdommere fordelt på følgende årskull;

1 G03

2 G04 (spiller for annen klubb)

1 J05 (spiller for annen klubb)

7 G06

6 J06

7 G07

4 J07

Dessverre preges også situasjonen for klubbdommerne nå, av at mange av G06 har forlatt klubben, og gått til 

andre klubber. Totalt har 12 klubbdommere valgt å gi seg helt som klubbdommer neste sesong, mens 4 stk

(alle spillere for andre klubber) har sagt de kan bistå m dømming i helg/ ved forespørsel, og derfor stå som 

«reserve» dersom det er aktuelt.

Igjen før neste sesong, står det derfor kun 3 faste klubbdommere som har opplæring for å dømme 9er 

kamper. I tillegg har 9 klubbdommere fra 2007 sagt seg villig til å fortsette som klubbdommer (3J og 6G), 

før 2008 kullet får anledning til å ta fatt på klubbdommeroppgavene.

Dommeransvarlig de siste 5 år takker også for seg. Forhåpentligvis har de to nye dommeransvarlige i 

klubben stor motivasjon og iver til å ta fatt på et viktig verv, og ivareta og støtte de unge klubbdommerne i 

klubben, for at de kan få utvikle seg og utføre dømmingen på best mulig måte.

Dommere

Det var godt å komme i gang med seriespill og cup, det merkes at jentene er sulteforet på spill. Vi sliter med 

engasjement i foreldregruppa, både med hensyn til verv (trenere og andre verv) og engasjement rundt 

dugnad. Dette skyldes i all hovedsak den lange «pausen» vi fikk rett etter fotballskolen 2019 pga Covid. Vi 

må jobbe hardt for å bygge en sosial «stamme» i laget, da folk ikke har blitt godt nok kjent. Klubben legger 

godt til rette for trening og annen hjelp. Vi ønsker gjerne trening på mer gunstige tidspunkt, da dette vil lette 

rekruttering av trenere og spillere. Flere avlysninger pga mangel på trenere gjør at vi havner i en ond sirkel, 

der vi mister treningstid pga lavt oppmøte og mangel på trenere. Lagledelsen er noe bekymret for tiden 

framover, da vi trenger en «boost» i laget for å komme ovenpå mht. engasjement hos foreldre. To trenere i 

trenergruppa har gitt seg i januar 2022.

Oppsummering av 2021



Administrasjon

I 2021 har klubben jobbet aktivt med Fair Play. Som følge av arbeidet med kvalitetsklubbsøknaden ble Fair 

Play valgt som klubbens tema 2021 og 2022. Det er utarbeidet en handlingsplan vedtatt i klubbstyret 7. 

oktober. Noe forsinkelser på planen skyldes covid 19. 

Klubben har behandlet en rekke saker som er formidlet til Fair Play ansvarlig fra egen organisasjon og 

enkelte henvendelser fra andre klubber.

Ved oppstart av serien innførte klubben kampvertordningen. Forankring av denne ordningen har pågått hele 

sesongen. Arbeidet med å ha på plass kampverter på alle hjemmekamper fortsetter i 2022.

Fair Play har vært tema på foreldremøte for omtrent alle barnelagene. Per januar 2022 er det kun j 2009 og g 

2013 som ikke har hatt foreldremøte med eget fair play tema. På møtene er det hentet inn informasjon om 

arbeidsområder og tema som det skal arbeides videre med. Spesielt er behovet for å jobbe med språk og 

samhold i lagenhetene. De fleste lagenheter har spillere fra 4-5 skolekretser. Foreldre har også vært opptatt 

av at Fair Play følges opp av trenerne i spill og kampsituasjoner, og at foreldre blir informert om hendelser 

som gjelder egne barn. 

På sommercamp før skolestart var Fair Play tema. Det ble utarbeidet enkle trivselsregler for barna og delt ut 

Fair Play pris siste dag. Alle barna hadde også et minikurs om Fair Play og språkbruk på klubbhuset. Dette 

tiltaket ble tildelt månedens Fair Play pris i kretsen

Det har vært avholdt et trener- og lagledermøte der tema var Fair Play. På dette møtet kom det opp forslag 

om å lage en trivselsundersøkelse og trenerne fremhevet behovet for konkrete retningslinjer.

En komite bestående av Alexander Jigouline, Jørgen Kongsro, Ragnhild Holst og Mette Mannsåker 

utarbeidet forslag til retningslinjer. Det ble også utarbeidet forslag til ny tekst i sportslig plan. Styret vedtok 

retningslinjer på styremøte 1. februar 2022.

For den innsatsen som ble lagt ned i 2021 og klubbens videre planer ble Hasle Løren tildelt kretsens Fair 

Play pris for 2021.

I 2022 fortsetter arbeidet med foreldremøter og Fair Play skole for ungdomslagene. Klubben skal videre 

sende ut trivselsundersøkelse til alle spillere, og utvikle nettsider om Fair Play. Fair Play arbeidet sentralt er 

styrket. Fair Play komiteen består nå av Jørgen Kongsro, Ragnhild Holst, Fatoumatta Danso og Mette 

Mannsåker.

Fair Play



Administrasjon

Pr i dag er det registrert 67 personer i ulike roller for «Fotball Yngres» hvor det kreves politiattest. Av disse 

er det registrert fremvist politiattestansvarlig for 58. 1 er registrert som under behandling og de siste 8 er 

purret på like før jul.

Registrering av attest-fremvisning i Rubic gjør dette arbeidet mindre krevende enn tidligere, men mulig noen 

tilgangsstyringer bør endres slik at ansvarlig har bedre totaloversikt.

Det ble i 2020 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 da det ikke er 

kommet noen konklusjon på dette.

Politiattest

Sponsorgruppen har sondert markedet med utgangspunkt i nærområdet for potensiell hovedsponsor til 

klubben. Blant annet har det vært kontakt med Økern Portal, Telia, Spar og noen flere. Det har vist seg å 

være vanskelig med hovedsponsorat og med det direkte pengestøtte gitt konkurransen av antall klubber i 

området, Covid 19 og begrensning av budsjetter til dette formål pr dags dato. Økern Portal bidrar dog med 

noe til HL hockey, mens Spar er kommet inn som innkjøps-sponsor av drakter og evt. annet utstyr på sikt til 

fotballen. Her er avtale om 400 drakt-sett til en verdi av ca 200.000,- allerede på plass hvor evt. kick-back av 

kjøpet gjennom Torshov Sport (hvis avtale) tilfaller klubben. Spar har logo på drakten, men det er satt av 

plass til fremtidig hovedsponsor. Fremover bør det opprettes dialog med flere bedrifter.

Sponsorgruppen

Kiosken åpnet opp medio mai. Nytt av året så valgte kioskgruppen å holde kiosken stengt fredag og heller 

holde åpent lørdag og søndag.

Netto resultat for 2021 var på kr. 48.000,- Ett av medlemmene i kioskgruppen ønsket ikke gjenvalg« 

Valgkomiteen har jobbet aktivt med å rekruttere nytt medlem. 

Kiosk

Det var godt å komme i gang med seriespill og cup, det merkes at jentene er sulteforet på spill. Vi sliter med 

engasjement i foreldregruppa, både med hensyn til verv (trenere og andre verv) og engasjement rundt 

dugnad. Dette skyldes i all hovedsak den lange «pausen» vi fikk rett etter fotballskolen 2019 pga Covid. Vi 

må jobbe hardt for å bygge en sosial «stamme» i laget, da folk ikke har blitt godt nok kjent. Klubben legger 

godt til rette for trening og annen hjelp. Vi ønsker gjerne trening på mer gunstige tidspunkt, da dette vil lette 

rekruttering av trenere og spillere. Flere avlysninger pga mangel på trenere gjør at vi havner i en ond sirkel, 

der vi mister treningstid pga lavt oppmøte og mangel på trenere. Lagledelsen er noe bekymret for tiden 

framover, da vi trenger en «boost» i laget for å komme ovenpå mht. engasjement hos foreldre. To trenere i 

trenergruppa har gitt seg i januar 2022.

Oppsummering av 2021



Administrasjon

Hasle-Løren fotballcup 2021 hadde en litt trang fødsel, da det ble juni før det ble endelig besluttet at cupen 

skulle arrangeres. Det gjorde planleggingsperioden kort og hektisk, men man har jo lært seg å være litt i siste 

liten under pandemien. Ikke nok med at tiden til planlegging var knapp; det måtte også planlegges for 

koronarestriksjoner og kohorter med maks 200 mennesker uten blanding på tvers. Det skapte utfordringer for 

kampoppsett og pauser, kiosker og dugnadsvakter, men hva kjennetegner dugnadsgjengen i Hasle-Løren om 

ikke oppbrettede ermer og strake armer ting kan tas på?

Da vi endelig kunne begynne var det med lange cupdager, 227 lag fordelt på aldrene 6 til 12 år, nesten 1500 

barn, og en haug med klubbdommere, dugnadsvakter, og ansvarlige. Til sammen ble det jobbet 1326,5 timer 

med planlegging og gjennomføring. Kamper ble vunnet og tapt, og noen endte uavgjort. Solen skinte, som 

vanlig nær sagt, og det ble solgt jevnt fra kioskene. Man kunne nesten ikke merke hvordan vi hadde mistet et 

år med gjennomføring. Men det var både spillere og voksne som savnet skuddfoten og muligheten til å kunne 

gå rundt og kjenne på stemningen. Vi håper vi kan være litt tettere i 2022.

Overskuddet endte på 167.100, hvorav nesten 42.000,- gikk tilbake til lagenhetene etter hvor mye de bidro på 

cup. Ikke overraskende sto 2009 for en stor del av innsatsen, med god hjelp fra 2010. I 2022 skal 2010 ta 

steget opp og gjennomføre sammen med 2011. Overskuddet er en del mindre enn i 2019 og de foregående 

årene med cuparrangement, men det er liten tvil om at det slanke og effektive og koronavennlige 

arrangementet påvirket kiosksalg og muligheten for folk til å bli lenge i solen.

På tampen av 2021 fikk vi ikke tilliten som EAT MOVE SLEEP ambassadører tilbake, til stor skuffelse for 

den tidligere generalen, og også i 2022 må vi arrangere cup på egen hånd eller forsøke dra inn andre 

sponsorer. I 2021 fikk vi en del telt av SPAR på Vinslottet og brukte dem som leverandør av mesteparten av 

maten, bortsett fra noe som Strøm-Larsen ordnet. Vi gleder oss til 27. og 28. august og Hasle-Løren 

Fotballcup 2022!

Fotball cup


