
 Side 1 av 2  

 

 
 
 

 

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

22-08-2022 Klubbhuset Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Til stede: Stian Langeli (SL), Elin Ruhlin-Gjuvsland (ERL), Roar Thomassen (RT), Simen Ridar (SR), Frederick 
Kyrre Teisbo (FKT), Simen Sjetne (SS), Anita Vardøy, Jo Sand (JS) og Heidi Sønsthagen (HS). 

Forfall: Viggo Anthonsen (VA), Eirik Sausjord (ES) Rune Fjellvang (RF), Ståle Hamnvik (SH) og Magnus 
Færøy (MF) 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Representant ikke til stede. 
 
Ishockey yngres 
Har fått en del nye spillere da Grüner gått i oppløsning med noen eldre lagenheter. U12 som hadde få spillere har også 
fått en del nye. U14 og U13 spiller i A-serien. U11 og yngre spiller nytt system tre mot tre. Har nå alle årskull/lag U7 – 
U14. Det er bra samhold i gruppen. Det jobbes med jentelag. Kvinner Elite har 15-16 spillere og trener litt større 
spillerstall. Har seniorlagene HL2 og HL3 også denne sesongen. Det var 78 deltakere på ishockey-camp i uke 33, noe 
som er veldig bra. U 14 og U13 reiser på cup til Sverige nå i høst. 
 
Ishockey Elite 
Stram økonomi. Har mistet tre sponsorer tilsvarende ca 125k i inntekter. Presset økonomi. Det har blitt dyrere med 
flyreiser, buss etc. Har nå fullt lag og trener er på plass. Fysisk trening og istrening er i gang og første treningskamp er 
gjennomført. Ny treningskamp på onsdag. 
 
Håndball 
Er i gang med sesongen. Det er påmeldt 14 lag denne sesongen. Mange spillere i de yngre årskullene, men ingen 15-16 
år. Har ett junior-lag der man har fått tilbake flere 2005-jenter. Damelag var ikke påmeldt da man ikke hadde nok 
spillere, men har nå fått forespørsel fra flere nye og kan muligens stille damelag. Må stå på venteliste for å få damelag i 
serien. Håndballskolen startet i dag. For første gang har vi to guttelag. Søkte i vår 19 timer i andre haller ettersom 
plasthallen egentlig skulle avvikles. Nå som hallen blir stående faller tidene i andre haller bort. Skal prøve å få til felles-
cup i april, mest sannsynlig Slottsfjell-cup, for å få litt klubbfølelse. Dette vil bli betalt fra gruppens midler og ikke 
belastes lagenhetene i særlig grad. Har to betalte trenere for 08/09 og junior. Det er mange nye i dugnadsapparatet. 
Ønsker å gjøre et lite ansiktsløft i hall og garderober med maling samt fikse opp litt annet som trengs. 
 
Ski  
Har blitt fullverdig medlem i Lillomarka arena. OBOS har hatt konsert operataket der man kunne søke midler fra 
overskuddet. Har fått tildelt 50k til skifestival. Siste helg i november blir det som tidligere år første snøhelg og samling i 
Trysil. 
 
Sykkel/triathlon  
Representant ikke til stede. 
 
Seniorgruppa 
Ikke noe nytt siden forrige møte. Har neste møte 19. september.  
 
 
 
 
 

Anlegg 

 
Se punkt fra anleggsgruppen under. 
 
 



HASLE-LØREN idrettslag   Referat 

 

Møtereferat Side 2 av 2  

 

Økonomi og eventuelt 

 
Kort status fra arbeidsgruppene 
Kommunikasjonsgruppen 
Ikke noe nytt siden forrige møte. 
 
Sponsorgruppen 
Ikke noe nytt siden forrige møte. 
 
Klubbutviklingsgruppen 
Ikke noe nytt siden forrige møte. 
 
Anleggsgruppen 
Vi må svare på høringsutkastet angående BAMA-tomten senest 30. august. Elin jobber med utkast og oppsummerer; Vi 
ønsker å legge frem et forslag om at hele tomten brukes til park og idrettsflater. Vi må finne mest mulig fakta som kan 
underbygge at dette er rimelig. 
 
Midlertidig hall har fått foreløpig avslag. Komitéen i ishockeygruppen skal jobbe videre med dette. 
 
Eventuelt 
 
Forslag fra Anita: Forslag for å gjøre noe felles på tvers av gruppene. 
 
Forslag fra Anita om å delta i Nabolagsklubbprosjektet. Anita hører om de kan komme og presentere konsept til neste 
møte. 
 

 


