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Organisasjon
Styret
Styret har i 2021 bestått av:
Styreleder: Frederick Kyrre Teisbo
Styremedlem: Klas Birkedal
Styremedlem: Kine Charlotte Kvello
Styremedlem: Rune Fjellvang
Styremedlem: Harald Aga
Styremedlem: Line Kristoffersen
Styremedlem: Aleksander Neumann
Varamedlem: Pia Eckman
Varemedlem: Maggy Blikset

Støtteapparat
Styret har i 2021 etablert følgende støtteapparat:
Isfordeler – Harald Meland
Forhold til NIFH – Frederick Kyrre Teisbo
Dommeransvarlig – Bhavnis Mehta
Kafeteria – Pia Eckman
AKS-ansvarlig – Frederick Kyrre Teisbo
Referent – Line Kristoffersen
AU Representant H/L IL – Rune Fjellvang
Camp-ansvarlig - Klas Birkedal
Dommeransvarlig i styret – Harald Aga
Dugnadsansvarlig – Fordelt på styret
Søknadsansvarlig – Kurt Sandvik/Frederick Kyrre Teisbo
Jentehockey ansvarlig – Rune Fjellvang
Laglederkontakt – Klas Birkedal
Materialforvalter og utstyrsansvarlig – Stian Haugbro
Skøyte- og hockeyskole ansvarlig – Sindre Jessen
Sponsoransvarlig – Fordelt på styret
Økonomiansvarlig – Line Kristoffersen
Markedsføring – fordelt på styret
Live Arena – Øyvind Smedsrød
Web – Morten Rognaldsen
Hockey Akademi – Frederick Kyrre Teisbo og Sindre Jessen

Arbeidsform
Styremøter
Styret har avholdt månedlige styremøter, med ekstra møter ved behov. Referat fra styremøtene er
lagt ut på klubbens websider.
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Representasjoner
Frederick Kyrre Teisbo har representert yngres avdeling i Oslo ishockey‐krets kretsting, samt i
hovedstyret til Hasle Løren.
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Sportslig høydepunkter, aktiviteter og arbeidsoppgaver utført av styret
Sportslig oppsummering sesong
Camper 2021
Sommer camp: 53 spillere, 5 jenter, 4 klubber, 5 dager, født 2008-2014.
Høst camp: 58 spillere, 9 jenter, 4 klubber, 4 dager, født 2008-2014.
Romjul camp: 22 spillere (20 pr. dag), 3 jenter, 3 klubber, 3 dager, født 2009- 2012.
Campene har vært ledet av Nicklas Hudd og Sindre Jessen med gruppeledere fra klubbens DameU21- og U18-lag. Vi har også hatt keepertrenere Bendik Gjestrud Løvbrøtte og Emil Bariås med. Vi har
i tillegg hatt fine gjester fra klubbens A-lag, Daniel Sørvik fra VIF og Mats Zuccarello.
Campene har vært en veldig positiv aktivitet for oss med mange påmeldte og fornøyde barn etter
endt uke. Vi har servert varm og variert mat til lunch imellom slagene i veldig aktive dager. Sommer
og høst campen har vi fått gjennomført uten restriksjoner som har gjort at vi har utført de med 3
grupper som har hatt 2 istreninger og 2 barmarkstreninger pr gruppe pr dag. Vi er veldig fornøyde
med hvordan campene har gått både sportslig og administrativt. Spillerne har både hatt det gøy og
lagt inn gode innsatser som har ført til god utvikling i løpet av en kort camp. Gruppeledere vi har hatt
med har vært veldig flinke med barna på og utenfor isen, noe som har skapt en veldig god stemning
under de lange dagene. Grunnet såpass positive camper har vi også sett et økt antall spillere fra
andre klubber som melder seg på og er interesserte i aktivitetene vi driver.
Romjuls campen ble mindre enn planlagt da vi måtte ta hensyn til Covid-19 tiltak, men vi hadde
fortsatt en fin erfaring og god gjennomføring.
Grunnet Covid-19 nedstengning hadde vi ikke mulighet til å arrangere camp i vinterferien.
Akademi 2021
Hockeyakademi: Vår 2021 – 28 spillere, 3 jenter, 2 dager i uken, født 2008-2012.
Høst 2021 – 30 spillere, 4 jenter, 2 klubber, 2 dager i uken, født 2009-2012
Morgentrening: Vår 2021 – 10 spillere, 1 dag i uken, født 2008-2010.
Høst 2021 – 7 spillere, 1 dag i uken, 2 klubber, født 2009-2010.
Hockeyakademi barmark: 38 påmeldte, 4 jenter, 2 dager i uken, født 2009-2013.
Akademiet er ledet av Nicklas Hudd og Sindre Jessen, mens morgentreningene er ledet av Sindre
Jessen. Sportslig har akademiet hatt 1 dag i uken (mandag) som fokuserer på spill og spilleforståelse
og 1 dag (torsdag) som fokuserer på ferdigheter. Mandagene jobber vi enten med grunnleggende
holdninger og prinsipper i enkle samspills øvelser, eller spilleforståelse gjennom spill varianter. Her
har spillere spilt med og mot hverandre på tvers av årskull, noe som har gått veldig fint og vært en
god måte for oss å skape et bedre samhold mellom spillerne i gruppen. Torsdagene har hovedfokuset
vært på kølleteknikk og skudd i bevegelse. Her har vi delt inn i mindre grupper så vi får differensiert
og tilpasset øvelsene ut ifra spillernes ferdighets nivå. Disse treningene har vært både utfordrende og
positive da vi har øvd mye på ferdigheter som ligger utenfor komfortsonen, for senere å sette
ferdighetene i bruk i et høyere tempo. Utviklingsmessig har det vært et veldig fint år og vi ser tydelig
utviklingen i gruppen, både holdnings- og ferdighetsmessig.
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Våren 2021 ble ganske påvirket av nedstengning, da vi gikk frem og tilbake mellom forskjellige tiltak
som innebar at vi kun fikk være 20 eller 10 på isen av gangen, eller at vi ikke fikk være inne. Dette
førte til at vi økte til 3 dager i uken for å gi alle tilbud om treninger de hadde meldt seg på i tillegg at
vi en periode gjennomførte treninger ute på asfalten.
Vi har også i løpet av høsten satt i gang mengdetrening for spillere i jr. avdelingen, hvor Nicklas Hudd
har oversett en spillerstyrt «frigåing», som har vært veldig positivt. Her har vi hatt omtrent 25-30
spillere på isen. Dette er et tilbud vi burde fortsette med da spillere har veldig god utvikling da de
øver selvdrevet.
Skøyte- og hockeyskolen
Høst 2021: 66 påmeldte, 23 jenter,
U7: 22 spillere, 3 jenter,
U8: 28 spillere, 4 jenter,
Tot: 116 spillere, 30 jenter,
Vi begynte sesongen med å gjennomføre treninger for fjorårets påmeldte grunnet Covid-19
nedstengningen på våren, på siste trening mottok alle deltakere en pokal.
Vi har fortsatt å anbefale spillere i U7 og U8 alder å melde seg på tilhørende lagenheter og samtidig
gitt dem muligheten til å delta på skøyte- og hockeyskolen. Vi deler banen i 3 med 2 deler for
skøyteskolen, nybegynner og viderekomne, og 1 for hockeyskolen. Vi har hatt 3 faste trenere på
skøyteskolen og 3 faste trenere på hockeyskolen, hvor 2 av hockeyskole trenerne har en tilknytning
til U7 laget. Vi har hatt hjelpetrenere på rotasjon med oss hver gang; 2 fra A-laget, 1 fra Damelaget, 1
fra U21 laget og 1 fra U18 laget. Alle deltakere har mottatt en drakt og en t-shirt, og det var planlagt
en juleavslutning som dessverre gikk bort i atter en nedstengning.
Det sportslige innholdet er som i fjor basert på grunnleggende skøyteferdigheter og mye lek og moro
så barna både føler en mestring av ferdigheter og hver dag kommer hjem med et smil. Vi har hatt
god utvikling på barna og fått flyttet dem fort fra nybegynner gruppen til de viderekomne, mens vi
underveis hele tiden har fått nye påmeldte nybegynnere.

Gjennomførte oppgaver
Styret startet sitt arbeid med å lage en ny organisasjonsplan med fordeling av styrets oppgaver.
Hovedpunkter inkluderer:
-

Ansatt Frode Behn som ny hovedtrener for Hasle Løren Damer Elite
Ansatt Gabe Gervais som ny hovedtrener for Hasle Løren U21
Ansatt Sindre Jessen som ny hovedtrener for Hasle Løren U18
Ansatt Nicklas Hudd som Sportlig leder
Ansatt Sindre Jessen som Aktivitetsleder
Ansatt Bhavnish Mehta som Dommeransvarlig
Keepertrening styres av Sportslig leder
Satt et sportslig utvalg med
o Nicklas Hudd
o Sindre Jessen
o Tommy Lund
o Anders Mørk
o Bhavnish Mehta
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-

o Fredrik Blikset
Samarbeid med Refstad AKS er forlenget
Nye drakter har fått navnlapper på rygg. Fått innvilget søknad om støtte fra Sparebank
stiftelsen
Opprettet samarbeidsavtale med Domino's
Strategisk plan har blitt utarbeidet og vedtatt. Planen ligger på hjemmesiden
Sportslig Rød Tråd er implementert i lagenheter
Jevnlige lagledermøter er gjennomført; fokus på økt samarbeid mellom lagenehetene

Dommere
Bhavnish Mehta har i 2021 hatt rollen som dommeransvarlig og har gjennom denne rollen hatt det
operasjonelle ansvaret for å sikre dommere i klubben, både kretsdommere og forbundsdommere,
samt sikre dommere til klubbens hjemmekamper.
2021 var, som året før, sterkt preget av pandemien, noe som har gjort arbeidet med å kvalifisere
dommere svært utfordrende da dette krever deltakelse på samlinger og dømming av kamper, som
begge har blitt kansellert/begrenset pga pandemien. Trass i dette har Bhavnish gjort en svært god
jobb i å sikre dommere, både blant klubbens egne medlemmer, men også gjennom rekruttering
utenfor klubben.
Hva kretsdommere angår, er kravet 5 dommere. Pr slutten av året hadde klubben 5 kretsdommere
med kontrakt i Hasle Løren. Videre har klubben knyttet til seg 4 kretsdommere utenfor klubben
(kontrakt i andre klubber), med intensjon om å overføre disse til Hasle Løren kommende år. Med
andre ord dekker vi kravet.
Hva forbundsdommere angår så er situasjonen annerledes. For det første økte forbundet i fjor kravet
til forbundsdommere fra 2 til 3 pr enhet. Vi har to tellende enheter og må derfor stille med totalt 6
forbundsdommere. Klubben har 2 forbundsdommere som var aspiranter året før. Ytterligere 2 av
klubbens kretsdommere kunne vært forbundsdommere hadde det blitt arrangert samling(er) til å
kvalifisere dem.
Situasjonen p.t. er dermed at vi mangler 4 dommere, noe som i utgangspunktet kan trigge en bot på
kr 5000 pr manglende dommer. Som kjent har det pga situasjonen i praksis ikke vært verken
samlinger eller kamper, noe som derfor har ført til at vi ikke har fått gjennomført nødvendig
kvalifisering til forbundsdommere som planlagt. Det ble ikke utstedt bøter i 2020 med basis i
pandemien og det er ikke mottatt indikasjon på forbundet legger seg på en annen linjen i 2021; dvs
man forventer ikke bøter for manglende dommere. Det er dialog ovenfor forbundet for å avklare,
med basis i situasjonen, om dette. Bhavnish jobber direkte mot forbundet. Hasle Løren IL vil bli
inkludert dersom det er behov for dette.
Da man ser en lettelse i tiltakene rundt pandemien, vil fokus kommende år være å få ytterligere
forbundsdommere til klubben, både gjennom kvalifisering av kretsdommere, samt rekruttering
utenfra. Det er antydet at det vil bli avholdt dommersamlinger i 2022 og det vil jobbes med å få sendt
kandidater på disse.
Blant klubbens yngre lag har det vært gjennomført dommerkurs hvor 11 nye deltok. Disse vil dømme
kamper for U12 og lavere.

Kiosk
Kiosken har i løpet av 2021 både vært åpen og stengt i samsvar med myndighetenes gjeldende
retningslinjer som har variert grunnet covid-situasjonen. Dette har medført lavere inntjening i
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kiosken enn budsjettert. Det har også medført at vi en gang har måttet kaste en del varer som har
utløpt på dato. For å unngå flere runder med kast av varebeholdning, har det vært innkjøpt varer
oftere og med mindre på lager.
Når kiosken har vært i drift, har det vært god inntjening. I tillegg til de vanlige varene har vi hatt bra
salg av luer, capser, munnbind, offisielle HL pucker og klistremerker med klubblogo. Det jobbes aktivt
med å finne nye artikler for salg for å øke omsetning/inntjening.
Vaktlistene for kiosken har blitt oversendt lagledere for hver enhet som legger den lett tilgjengelig
for sitt lag. De fleste lagenhetene har fulgt godt opp sine vakter i kiosken, men det er noen unntak
som har medført at kiosken har vært stengt fordi kioskvakt ikke har møtt. Det er oppført flere
ringevakter på kiosklisten og ringevaktene har utført jobben på en meget bra måte.
Det er utarbeidet detaljerte rutiner for kioskvaktene som ligger i en egen perm i kiosken. Dette gjør
at det er lettere å komme på vakt og at kiosken og spisesalen holdes i hevd på en god måte. Faste
vaskedager er innført både i kiosken og spisesalen.
Nye bilder av lagenhetene er hengt på veggen og vi har fått nye fine stoler som gjør at spisesalen
fremstår mye triveligere.

Lokaler og vedlikehold
Hasle-Løren Ishockey holder til i en av Norges eldste ishaller; en ishall som trenger jevnlig ettersyn.
Styret er godt fornøyd med kultur- og idrettsbygg (KID) som stiller opp på kort varsel når hendelser
inntreffer. Driftsleder gjør også en utmerket jobb med vedlikehold av isen og tilknyttede maskinelt
utstyr, ventilasjon og kjøleteknikk. Interiør i Lørenhallen blir ikke bekostet av KID og vedlikehold må
derfor utføres på dugnad.
Renhold har ikke vært tilfredsstillende og har jevnlig blitt tatt opp med driftsleder og DL, samt
avholdt møte for gjennomgang.
Trenergarderobe har blitt bygget
Skyterampen, som har blitt bygget på tilgodesette penger fra Ludvik Hoff, har blitt ferdigstilt.
Ny matter er lagt fra garderobe 4 og ut i spillebokser.
HL3 har ferdigstilt boden.

NY HALL
2021 ble året der det ble besluttet at Hasle Løren får ny ishall. Det er satt av øremerkede midler til
dette og byggeperioden er per i dag satt til 2024 – 2026. Romplan og tegninger vil utarbeides i
perioden frem til 2024. Det er videre etablert kontakt med politikere i Bydel Bjerke og sentrale
politikere ved Rådhuset. Vårt hovedmål i dette samarbeidet er å sikre spillere i Hasle Løren et godt
treningstilbud under byggeperioden.
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Økonomi
Avdelingens økonomi
For Styret ble det et underskudd på kr 908.898 mot kr. -174.693 i 2020
For Camp ble det et overskudd på kr. 129.554 mot kr. 145.326 i 2020
For Kafeteria ble det et overskudd på kr. 212.113 mot kr. 185.831 i 2020
For Skøyte- og hockeyskole ble det et overskudd på kr. 135.615 mot kr. 165.842 i 2020
Yngres avdelings samlede resultat (eksklusiv lagenhetenes resultater) for 2021 ble et underskudd på
kr. 431.617 mot ett overskudd på kr. 322.306 i 2020 (2019 hadde underskudd på kr. 121.027).
Yngres avdelings egenkapital (eksklusiv lagenhetenes egenkapital) er etter dette kr. 178.902 mot kr.
595.348 pr. 31.12.2020.*2020 beretningen hadde egenkapital på kr. 450.572 for 2020- dette var
basert på den ikke endelige rapporten.
Vi har fått inn litt mer på salgsinntekter mot budsjett, drevet hovedsakelig av Skøyteskolen.
Kafeteriaen mottok Covid-støtte på ca 120’ da den ble en stengt i lengre perioder i 2021 og, slik som i
2020.
Styret mottok GET støtte (til skyterampe; 50’) og penger fra Sparebankstiftelsen (50’) til å dekke
delvis drakter. Vi mottok og støtte fra Oslos Murermesterbedrift (7,5’).
Varekostnad: Her har i klart å bruke litt mindre på kafeteria (delvis stengt) og på styret- grunnet flere
camper har kostnaden her vært litt opp. Samt på skøyteskolen, da vi år ikke fikk drakter gjennom
Fjordkraft ligaen-slik vi har fått tidligere.
Lønnskostnader: disse har vært over budsjett delvis drevet av flere camper.
Annen driftskostnad er over budsjett grunnet litt høyere kostander på skyterampe.

Samarbeidsavtaler
Sponsoratet og samarbeider med Yngres promoteres på veggen ved klokka.
•

Betonmast: har sponset styrkerom med materiale til bygging. De skal ha sine skilt på vegg og
styrkerom i fem år. Det er 1,5 år igjen.
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•

•

NAF Oslo & omegn har skilt på veggen som sponsor av NAF-cup og skøyteskolen. NAF har en
avtale med H/L elite som forhandler og følger opp avtalen på vegne av klubben. Vi har ikke
fått noen fast avtale her, men de støtter NAF cupen.
Cencom sponser kr 10.000,- sesong; må forhandles hvert år.
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Lagenheter
Jentelag
Ansvarlig: Rune Fjellvang
Trenere: Hanna Hauan og Sofie Fjellvang
Endelig er vi i gang med jentehockey i Hasle-Løren; og det skulle bare mangle! Vi startet opp i
september og spenningen var stor om noen ville møte opp. Og det gjorde det. Etter litt prøving og
feiling, fant vi fort den rette melodien på vårt første halvår. Skøytetrening med og uten kølle og
masse humor og glede, var oppskriften. Noen av jentene var allerede etablert på guttelag. Andre
kom som ferske skøytegåere. Og de ferske viste en utrolig progresjon utover høsten og forvinteren.
Vi har vært mellom 7 og 14 stykker på treningene, vesentlig i alderen 6 til 9 år. 16. oktober
arrangerte vi World Girls' Ice Hockey Weekend i Lørenhallen, et verdensomspennende arrangement.
Hele 36 jenter dukket opp og vi hadde en fantastisk time på isen og en kjempehyggelig avslutning
med kaker og drikke i kafeteriaen. Det var mange som ikke hadde lyst til å forlate Lørenhallen den
dagen. Arrangementet ble i tillegg omtalt i tekst og bilder på nettsidene til det internasjonale
ishockeyforbundet. Det var stas.
Planen var å arrangere flere jentehockeydager, men det ble ikke mulig på grunn av covid-situasjonen
i Norge. Det gjorde at vi heller ikke fikk avviklet noen treningskamper for jentene. Det må vi rette opp
i 2022.
Målet er å melde på et lag i seriespill i sesongen 2022/23.
Spillere fra damelaget har bidratt med hjelp på hver eneste trening og tilbakemeldingene er at de
store jentene har det minst like gøy på treningene som de yngste.

U6 (2016)
Hovedtrener: Joakim Lystad
Hjelpetrener: Ole og Andreas
Materialforvalter: Ikke bestemt
Økonomi/dugnad: Ikke bestemt
Lagleder: Nini Mohn Ulsten
U6 er nyetablert januar 2022. Det er opprettet en lagsgruppe i Spond, basert på deltakere per
desember 2021 fra Skøyte- og hockeyskolen født i 2016, er invitert. Per 31.01.22 er vi 16 barn i
gruppen, og 3 trenere. Det fremstår som en bra foreldregruppe, og mange har vist engasjement
rundt etableringen av U6.
Første trening for U6 ble gjennomført 15.01.22, med en kort intro og informasjon til foreldrene som
møtte. Det ble forklart at vi ikke offisielt er et lag før til høsten, men at vi benytter disse månedene
frem til våren med å danne en «base», og tar den istiden vi får tildelt. Det ble muffinsfest etter første
trening og både barn og voksne var fornøyde.
Det er gjennomført fem treninger for U6 siden 15.01.22, med henholdsvis 10, 9, 14, 10 og 10
deltakere. Det er opprettet dialog med isfordeleren i klubben, og laget er veldig fornøyd med all
tiden vi har fått tildelt. Søndag 30.01.22 gav vi fra oss istiden kl. 08-09, da det kun var to påmeldte. I
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dialog med U7 ser vi det hensiktsmessig å dele isen med U7 på helgetreningene, slik at vi ikke spiser
istid fra andre lag ved få påmeldte, ihvertfall på denne siden av sommeren.
Planen er å gjennomføre foreldremøte mot slutten av april/starten av mai, slik at vi kan ha ting klart
til høsten igjen, og vi faktisk skal bli et lag. Lagets representant har vært i dialog med U8 for å høre
om en eventuell møte-mal. Målet da må være å få på plass de øvrige funksjonene vi trenger i laget,
samt felles fokus på rekruttering av nye lagspillere.

U7 (2015)
Trenere: Andreas Hed Larsen og Jim Diamantopulos
Lagleder: Line Kristoffersen
Økonomiansvarlig: Line Kristoffersen
Laget startet opp etter nyttår 2020, vi fikk noen få treninger før sommerferien og startet skikkelig
opp ved sesongstart. Laget består av 19 spillere, hvorav 3 jenter og 16 gutter. Vi har i tillegg hatt med
3 spillere som hører til nyoppstartede U6. Vi jobber med rekrutering fra skøyte og hockeyskolen og
har fått noen nye spillere i slutten av 2021/starten av 2022.
Fokus har vært skøyteferdigheter og lek, og i 2022 skal vi spille våre første kamper og dra på cup.
Vi har istid på mandager sammen med jentehockey, søndag morgen og mange av barna er på
skøyteskolen på torsdager. Vi har delt litt is og trenere med U6.

U8 (2014)
Hovedtrenere: Zygmunt Rosada-Svendsen og Bård Delerud
Hjelpetrenere: Johannes Saastad og Morten Stensby
Materialforvalter: Henriette Hoel, Morten Stensby, Nina Borgen Sverdrup
Økonomiansvarlig: Marita Ramstad/Uzoma Egbosi
Dugnad/sosialansvarlig: Marita Ramstad
Hoved lagleder: Silje Gundersen
Assisterende lagleder: Aleksander Neumann
Støtteapparatet rundt laget består av foreldre som har hatt tilknytning til klubben fra før eller som
blitt kjent underveis i løpet av sesongen 2020/2021, som da har blitt et stabilt trenerapparat og
jobber for å skape trygge og gode rammer rundt laget og legger til rette for at læringskurven til barna
skal følge den sportslige røde tråden som er presentert fra klubben. Begge hovedtrenerne har fullført
trenerkurs og en av hjelpetrenerne har fullført målvakttrenerkurset som ble tilbudt via forbundet. I
tillegg til dette er laget så heldig å ha mange ivrige fedre med hockeybakgrunn som mer enn villig
hjelper til ved behov. Dette gjør at vi har hatt mulighet til å gi barna max uttelling av istiden ved å
kjøre treninger med stasjoner, samt at man har hatt mulighet til å ha mer fokus på hver enkelt på
isen.
Laget består av 33 ivrige 7 åringer, hvor av 26 gutter og 7 jenter. Vi har hatt et jevnt oppmøte på ca
20 barn per trening. Fokuset på treningene har vært mye lek, skøyteteknikk og kamptrening. Vi
jobber med å bygge et lagt med fokus på samarbeid, samhold og vennskap. Rekrutteringen til laget
skjer via bekjente av barna eller via hockeyskolen og vi får stadig nye tilskudd til laget. Læringskurven
går fort for alle barna, og alle barna utvikler seg og lærer nye ting på hver trening.
Vi har trent 2- 3 ganger i uken, stort sett fast på torsdager, lørdager og søndager. Sesongen har vært
preget av Covid-19 dette året og, men heldigvis har vi hatt mulighet til å spille noen av de oppsatte
serierundene fra forbudet, samt at vi selv har arrangert flere minirunder, deltatt på
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minirunder/cuper hos andre lag og spilt en del treningskamper. Laget har vunnet en del kamper og
tapt noen. Stemningen i laget er på topp selv med tap, og barna fokuserer på at det viktigste er å ha
det gøy og yte sitt beste.
I løpet av denne sesongen har vi opparbeidet oss et godt samarbeid med Manglerud Star, Furuset,
Skedsmo og Lørenskog noe vi vil fortsette å jobbe for å ha da dette gir oss stadig muligheter for
kamptrening. I løpet av sesongen har vi spilt mot VIF, MS, Furuset, Lørenskog, Skedsmo, Stjernen, Jar,
Frisk Asker og Ski.

U9 (2013)
Trenere: Andreas Hed Larsen og Daniel Forsgren
Materialforvalter: Bjørn Gabrielsen
Lagleder: Synne Leypoldt
U9 består av 22 spillere fra mange forskjellige skoler og områder i Oslo. Vi er en glad og inkluderende
gjeng som knytter vennskap på tvers av skoler og bosted. Vi har fått flere nye spillere i løpet av
høsten og de ser også ut til å trives både sosialt og på is.
I sesongen som har gått har vi spilt de serierundene og treningskampene som var tillatt i perioder
med nedstenging. Den planlagte serierunden på hjemmebane i mars utgikk med koronanedstenging
og i november fikk vi endelig arrangere vår første serierunde på hjemmebane. Det var en fin
oppvarming, før vi arrangerte Kiwaniscup U9, for 12 lag. Kiwaniscup ble en super dag med mange
kamper og høyt tempo og veldig gøy med så mange hockeylag samlet. Vi gleder oss til å arrangere
Kiwaniscup også til neste år som U10.
Etter litt nedstenging fikk vi på forsommeren noen timer med sommeris på Manglerud. Vi satt også i
gang med barmarkstreninger med løping, hinderløyper, klatrevegg og sandvolleyball.
Barmarkstreningene var veldig populære og guttene var fornøyde med å treffe hverandre igjen, når
det ikke var is.
Flere av guttene på U9 har også deltatt på Hasle-Løren Hockey camp i sommer- og i høstferien.
Vi fokuserer på å bygge lag både på og utenfor is. Det skal være både hyggelig og gøy å være HLspiller på U9.

U10 (2012)
Trenere: Ken Thomle og Jim Diamantopulos
Materialforvalter: Labinot Asani, Jacky Lau og Jan Patrick Ulverud
Økonomiansvarlig: Line Kristoffersen
Dugnadsansvarlig: Pia Eckman
Lagleder: Morten Kjønnø
Vi har 14 spillere på laget; 13 gutter og ei jente. I sommermånedene har vi hatt barmarkstreninger og
vært ivrige brukere av plasthallen hvor vi spilte innebandy – også med foreldre! Så langt denne
sesongen har vi hatt 90 treninger, enten alene eller sammen med U11, inkludert treningskamper.
Vi startet også sesongen med å arrangere en mini-cup for 4 lag, vi arrangerte en svært vellykket
Kiwanis-cup, har tatt imot Stavanger Oilers U10 på hjemmebane og spilt to serierunder.
Videre utover sesongen er det planlagt deltakelse på Dragons Cup, Integrasjonspartner Cup (Comet)
og en tur til Stavanger for å delta på Oilers Cup.
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Fokus for oss er å bygge en lagenhet og styrke samholdet i gruppen. Vi har en svært driftig og ivrig
foreldregruppe som til enhver tid stiller opp for laget og klubben.
Aktiviteter i 2021:

•
•
•
•
•
•

U10 har deltatt på̊ følgende cuper: Kiwanis Cup
Vi har spilt treningskamper mot: Manglerud Star, Kongsvinger, Skedsmo, Jar, Frisk Asker og
Stavanger Oilers
Camper: Flere av spillerne våre har deltatt på̊ Hasle‐Lørens camper.
Dugnad: Vi har ikke gjennomført noen dugnader denne sesongen.
Sosialt: Vi feirer bursdager og spiser pizza sammen mellom doble treningsøkter i helgene.
Foreldremøter: Vi har gjennomført ett ordinært foreldremøte.

U11 (2011)
Hovedtrener: Magnus Gulbrandsen
Hjelpetrener: Ken Thomle(hovedtrener U10). Roar Figenschow(lagleder)
Materialforvalter: Jon Johannessen, Ole Eid, Lars Henrik Rotnes
Økonomi/Dugnad: Åse Rolfsøn
Lagleder: Roar Figenschow
HL U11 spiller i år serie i U11 Ducks, der møter vi 3 Oslo-lag samt Lørenskog og Jar. Cuper har vi
dessverre ikke fått til. Påmeldingen til Nordic Youth Trophy ble trukket grunnet Covid-19 situasjon i
starten av januar, men laget er forhåndspåmeldt til neste sesongs U12 ref avtale med Färjestad.
Ved siden av dette ble vi starten av sesongen kontaktet av Gentofte Stars’ trener i vårt kull; planen er
å gjenoppta denne kontakten nå som spillerne har lov til å spille mot andre nasjoner her i Norden ref
barneidrettsbestemmelsene.
Vi har mistet én spiller i forkant av sesong (i realiteten sist sesong), per nå fått én ny og har 2-3
spillere som er i begynnerfase med hockeyskole og videre i kommunikasjon med yngre enheter om
hospitering for å bygge skøyteferdigheter og ishockey.
Vi holder fremdeles tett samarbeid med enheten under og spillere hospiterer jevnlig til kamper. 31/1
2022 hadde vi jentespiller fra VIF på hospitering under trening. Er vi heldige får vi overgang og ny
jentespiller i klubben og på vårt lag til neste sesong.
HL U11 teller ved årsskiftet 11 spillere med flere i utvikling.

U12 (2010)
Hovedtrener: Anders Mørk
Hjelpetrenere: Egil Knudsen og Tommy Lund
Materialforvalter: Jimmy Rødberg‐Myhren
Lagleder: Klas Birkedal
Kasserer: Morten Gran
Dugnadsansvarlig: Monica Hestmark Dimovski
Spillerstall: 19 spillere og 2 målvakter
Som alle andre lagenheter ble også denne sesongen preget av en pandemi. Dette til tross har året
2021 vært et innholdsrikt år.
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Skillsttrening ble gjennomført på våren. Ettersom hallen stengte ned, ble noen treninger flyttet til
Frogner Stadion. En ivrig gjeng med spillere, trenere og foreldre stilte opp i varierende vær.
Innebandy i plasthallen ble en alternativ aktivitet i påvente av at ishallen igjen skulle åpne.
Siste del av sesongen ble det igjen tillatt med treninger på is i små grupper, der laget ble delt i to.
Godt oppmøte også på disse treningene.
Etter en velfortjent sommerferie, startet vi opp sesongen 21/22 med turntrening på Norges
Idretsshøgskole. En veldig populær treningsform, med fullt oppmøte på samtlige treninger.
Dette ble kombinert med barmarkstrening utenfor ishallen.
Helgen før skolestart dro laget til fjells sammen med foreldre og støtteapparat. Målet med turen var
å bygge lag og utfordre oss selv. Turen gikk over Besseggen og samtlige kom trygt i havn etter å
forsert mange kilometre og høydemeter i krevende tereng.
Inn mot sesonsgstart ble vi invitert til Skedsmo og Sparta for treningskamper.
Høstens første cup ble gjennomført på Hamar, med Dragons cup.

U13 (2009)
Trenere: Fredrik Blikset og Jøran Cederquist
Materialforvalter: Stian Haugbro
Lagleder: Cecilie Nilsen
Spillerstall: 14 utespillere og en målvakt
En energifull og treningsglad gjeng med stor arbeidskapasitet. Laget har fått 3 nye spillere fra 2008,
som er skrevet ned pga 2008 laget opphørte. Vi er stolte av å nå ha 2 stk jenter i spillergruppa.
Tross nok et annerledes år med begrensninger har U13 opprettholdt et bra treningsnivå. Laget har
hatt varierte barmarkstrening med utholdenhet, styrke, spenst og kølleteknikk. Dette har lagt et godt
grunnlag for istreningene denne sesongen.
Flere av spillerne har deltatt på morgentrening og After School, noe som har gitt gode
ferdighetsmessige utslag. Skøyteferdigheter og kølleteknikk er fortsatt i fokus på treningene og laget
har tatt «faglig hockey-steg» med sammensatte øvelser denne sesongen.
Nesten hele spillerstallen har deltatt på dommerkurs og er ivrige klubbdommere som dømmer
klubbens yngre lag både på cuper, serierunder og seriekamper på stor bane. Dette gir god erfaring og
verdifullt perspektiv for de unge hockeyspillerne.
Vi kickstartet sesongen med U13 Treningscamp som ble gjennomført lokalt en helg i september.
Fokus var lagbygging og sesongoppkjøring, der spillerne fikk kjenne på mestring og utfordring. Ispass
og barmarksøkter, klatrepark-challenge og minigolf-turnering, pizza og is i sola, motiverte og gira
spillere, oppsummerer treningscampen.
Høsten 2021 deltok U13 på Holmen Eagles Cup og Dragons Cup i Hamar. Begge cupene ble
gjennomført med sterke prestasjoner og med lånte målvakter fra andre klubber grunnet skade hos
egen keeper.
To av 2008-spillerne har også deltatt på utviklingssamling i regi av Region Oslo og Viken Øst - ROVØ
med andre U14/2008 spillere i regionen.
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Serien hittil har gått meget bra der laget har vunnet 8 av 10 kamper, og viser med det at Hasle Løren
U13 er rangert blant topplagene i U13 årgangen. Ambisjonene er å hevde seg blant topp 5 i A-puljen
neste sesong, som er første år i Ungdomshockeyen.

U18 (2003-2004-2005)
Hovedtrener: Sindre Jessen
Materialforvalter: Owe Hamang
Økonomi/Dugnad: Thomas Smith
Lagleder: Thomas Smith
Laget har hatt 14 spillere inkludert 2 spillere som er kommet fra samarbeidet med Manglerud Star
U18 samt lånt 2 – 3 spillere til kamper fra U21 og Damelaget. Vi har spilt 10 kamper i serien og ligger
på 5. plass, 2 poeng under serieleder.

U21
Hovedtrener: Gabriel Gervais
Hjelpetrener: Sindre Jessen
Materialforvalter: Rune Johansen
Økonomi: Sehma Mehta
Sekretariatsansvarlig: Hilde Magnussen
Lagleder: Glenn Magnussen
Laget kom sent i gang etter usikkerhet om hvilken avdeling laget skulle meldes opp i. Første plan var
å spille U20 Elite, men det ble nedstemt av storparten av spillergruppen og det ble derfor bestemt å
stille lag i U21 Bredde-serien. Spillerne som stemte vekk U20 Elite valgte deretter å forlate laget og
klubben for å spille for Furuset, og noen få valgte å legge opp.
Vi har per i dag 9 stk faste spillere og har derfor valgt å samarbeide tett med U18 både på trening og i
kamper. For å klare å stille med nok spillere til kamp er vi avhengige av å hente spillere fra U18 og HL
2. Det har også blitt benyttet spillere fra Hasle Løren Elite, ved noen få anledninger. U18 benytter
også flere av våre spillere på sine kamper.
Serien har vært rammet hardt av Covid-19 og mange kamper har blitt utsatt, omberammet og flere
også avlyst. Vi har frem til 31.12-2021 spilt 11 kamper og har resterende 7 stk kamper. 5 kamper er
avlyst og blir ikke omberammet.
Vi håper selvsagt på å stille lag i neste sesong, noen spillere vil falle av men det er flere U18 spillere
som kommer opp.

H/L 2
Hovedtrener/Lagleder/Materialforvalter: Anders Smedsrød
Året 2021 startet tomt. Uten en eneste trening før september var det med stor entusiasme at H/L 2
mønstret på første trening. Hockeyen har også vist seg viktig ettersom vi har doblet antall spillere og
har enda flere interessert. Sesongoppkjøringen i 4. divisjon er lang, og vi fikk tre måneder med
treninger før første kamp. Det var nødvendig! Første kamp endte med seier, og vi fikk også kjent på
to tap før nedstengning i desember.
Vi er også glade for å ha fått muligheten til å hjelpe U21 med stort sett 3 spillere til hver kamp.
Trener-hjelp har de også fått. Samarbeidet mellom H/L 2 og U21 har også blitt sementert ved at flere
av U21-gutta har fått bryne seg mot spillere av en annen tyngde, både fysisk og ferdighetsmessig. Vi
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ser nå frem til at 2022 kan være året vi kan spille uten pålagte nedstenginger. Vi ser frem til året hvor
laget setter seg, og vi kan fortsette å være en god gjeng som viser hockey-glede både på og av isen.

Damer Elite
Lagleder: Rune Fjellvang
Hovedtrener: Frode Behn
Hjelpetrener: Stig Englund, med bistand fra Nicklas Hudd.
Damelaget i ishockey begynner å bli godt etablert i Hasle-Løren IL og laget har forankret seg som det
nest beste ishockeylaget i Norge på kvinnesiden. Laget jobber videre for å bli det beste laget med
seriegull og kongepokal i NM som de neste store målene.
Damelaget besto 2020/2021 av nesten 20 spillere og avsluttet sesongen 2020/21 med å sikre
sølvmedaljene i eliteserien. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke spilt en eneste kamp etter
nyttår og laget ble stående med 10 spilte kamper før jul og 15 avlyste på denne siden av årsskiftet.
Med langt færre spilte kamper enn de øvrige lagene ble Hasle-Løren plassert på sølvplass etter en
prosentvis beregning av poeng per kamp. Blant annet fikk vi aldri møtt seriemester Stavanger.
Sølvmedaljen gjorde at vi var direkte kvalifisert til semifinalen i norgesmesterskapet. Dessverre førte
koronapandemien til at NM ble avlyst.
Både VM for damer og U18 for jentene ble dessverre avlyst.
Vi startet opp sesongen 2021/22 optimistisk med over 20 spillere på is i august. Unge spillere fra
andre klubber så nok en gang Hasle-Løren som et godt alternativ og Nora Daniel fra Sveits var en
spennende tilvekst.
En økonomisk støtte fra hovedlaget har gjort at vi for sesongen 2021/2022 fortsatt har kunnet
fokusere mer på det sportslige. I tillegg bidrar damene med trenerressurser på skøyte- og
hockeyskolen og har hovedæren for at vi har kommet i gang med egne jentetreninger. Vi jobber
videre for at damelaget skal få like vilkår som herrer elite.
Halvveis i sesongen 2021/22 ligger vi på andreplass med solid margin.
Sommeren og høsten 2021 har Hasle-Løren hatt flere spillere på landslagssamlinger. Emilie Ilseng
Kristiansen og Sofie var med damelandslaget på samlinger i Hønefoss, Ava Farid-Malthe, Kajsa Bråten
og Mia Lind på U18-samlinger, mens Miriam Toet-Uddveg har vært på samlinger med U16landslaget. Både Kajsa og Ava var med på landskamper i Østerrike i november og begge ble før jul
tatt ut til U18-VM i Györ i Ungarn. Dette mesterskapet ble dessverre avlyst på grunn av Koronaen.

