
 Side 1 av 3  

 

 
 
 

 

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag  
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

28-11-2022 Klubbhuset Viggo Anthonsen Heidi Sønsthagen 

Til stede: Viggo Anthonsen, Stian Langeli, Elin Ruhlin-Gjuvsland, Simen Ridar, Rune Fjellvang, Ståle 
Hamnvik, Frederick Kyrre Teisbo, Magnus Færøy, Anita Vardøy, Jo Sand og Heidi Sønsthagen.  

Forfall: Roar Thomassen, Eirik Sausjord og Simen Sjetne 

 

Orientering fra gruppene 

 
Fotball 
Forespørsel om å etablere gruppe for gåfotball. Fotballgruppen henvendt seg til Seniorgruppen som i møtet bekrefter 
at de ikke er interessert i dette.  
Er nå utenfor sesong. Holder på med ansettelse av trenere og har litt utfordringer med å få på plass trener til enkelte 
lag.  
Har hatt to år med underskudd og styrer mot underskudd også i år. Utfordringer i dugnadsapparatet der ressurser 
innen kiosk, cup og klubbdommeransvarlig er på vei ut. Valgkomitéen i fotballgruppen jobber med å få kartlagt nye 
dugnadsressurser, herunder ansvarlige innen kiosk, cup og klubbdommeransvarlig. Kommunikasjonsansvarlig har 
trukket seg og man må finne ny leder her. Sliter generelt med frivilligheten. På Klemetsrud hvor dette er et utstrakt 
problem har kommunen gitt klubben et tilskudd på 5 MNOK. Fotballgruppen ser på mulighet for å søke støtte innenfor 
ulike ordninger. Man ser også på hvordan man kan skaffe inntekter med minst mulig dugnad/tidsbruk. Eksempelvis 
kan enkle dugnader som salg av sokker potensielt generere 500k med mindre dugnadsinnsats enn andre dugnadstiltak.  
Sportslig har mange lag gjort det bra i sesongen. Eksempelvis også lag på jentesiden som har slitt gjennom serien, men 
som kom til finalen i OBOS-cup. Utfordringer for andre årskull i ungdomsfotballen og opp til junior. J05/06 og J07(08 
slått sammen, men er fortsatt små kull. Utfordring at vi har liten banekapasitet. De yngre årgangene er store årganger, 
så banekapasiteten blir suksessivt verre. Spesielt i kamp-sesong. Alle lag trener mindre enn de ønsker i kamp-sesong 
og på mindre areal enn hensiktsmessig. På Linderud får vi ikke banetid selv om mange av barna fra det området 
kommer til vår klubb da Linderud selv ikke har fotballgruppe. Banen benyttes til lacrosse for studenter i Oslo. Har 
tildelt tid på Kalbakken i vintersesong. Om man i et tenkt tilfelle øker treningsavgiftene til kr 10-12.000 år og begrenser 
hvilke skolekretser som kan trene hos oss– slik enkelte klubber rundt oss nå gjør – så vil vi ikke ha problem hverken 
med banekapasitet eller økonomi. Vi ønsker ikke å være en slik klubb. Vi ønsker å inkludere alle. 
 
Ishockey yngres 
Damelaget: Spilt 13 serierunder og fikk de to første tapene i helgen mot Stavanger. Leder fortsatt serien. Spilte for 
rekordmange tilskuere i Stavanger, 1610 stk, og det var veldig gøy. Har greit med spillere, men trenger flere 
kvalitetsspillere. Lillehammer og Furuset har Wang/NTG-tilbud som trekker spillere. Vi har dårligst tilbud sammen med 
Nidaros. Har eksempelvis ikke egen garderobe etc, men vi er best trent og har bra miljø.  
Jentehockey: Startet opp jenter 9 og jenter 11. Guttelagene tar jentespillerne. Det må jobbes inn en kultur for jentelag. 
Symbolsk betaling til trenere og trening én gang i uken. Ishockeygruppen må ta et standpunkt til hva de ønsker med 
jentehockey. 
Bredde generelt; gjør det sportslig bra under ledelse av sportslig leder og aktivitetsleder. Dugnadsapparatet prøver å 
holde hodet over vann med det operative. Involvert i arbeid rundt ny hall og midlertidig hall. Forsøker å fordele 
garderobe til damelaget, men HL3 som ikke lenger eksisterer nekter å gi den fra seg. Må få orden på dette. Det er 
ingen enkeltlag i klubben som «eier» spesifikke garderober selv om de har bidratt med dugnadsarbeid for å bygge 
disse. 
 
Ishockey Elite 
Sportslig og økonomisk gått litt dårligere enn vanlig. Sliter med å få tak i spillere. Det har aldri vært så stor konkurranse 
om spillere. Man prøver å hente inn spillere som tjener kr 6-7k og gratis leilighet på Gjøvik, men det er vanskelig når vi 
ikke kan tilby noen økonomiske goder. Situasjonen merkes på det sportslige. Akkurat nå ligger laget an til å komme i 
kvalik og potensielt nedrykk. De to siste må spille kvalik mot de to beste i 2. divisjon. Det meste har blitt dyrere og man 
har mistet sponsorer da flere av disse har slitt i kjølvannet av pandemien. Laget har i år flere reiser, dommerne er 
dyrere etc. M/S er i store økonomiske problemer og har fristilt alle utenlandske spillere og disse har gått til andre 
klubber. Spesielt vanskelig å drive lag i Oslo-området da det er mange lag i området. 
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Håndball 
Sliter med mye av det samme som fotballgruppen. Problemer med rekruttering på de eldre lagene. Junior-laget har to 
lag nå, men mister spillere etter jul. Man håper å kunne ha grunnlag for å drive videre med ett lag. Treneren for laget 
har sagt opp. 
 
Fått mange nye inn i dugnadsapparatet i styret og løser det operative. Har oppgradert kiosken og har bra salg på kiosk 
og billettinntekter. Julekalendersalg vil gi inntekter på ca 160k. 
 
Mange deltar på håndballskolen og det er mange spillere på de yngre lagene. Økonomisk er driften iht budsjett. 
 
Ski  
Representant ikke til stede. 
 
Sykkel/triathlon  
Representant ikke til stede. 
 
Seniorgruppa 
Tre dødsfall og to øvrige som har meldt seg ut grunnet sykdom. Har hatt to møter siden forrige hovedstyremøte. Tom 
Corneliussen hadde innlegg om brevduer i krig og fred. Har vært hos Schibsted-gruppen på ekskursjon og sett på 
trykkeriet. 13 stk deltok. Skal ha julebord. Sliter med å folk til å stille opp i styrearbeid. 
 

Anlegg 

 
Se punkt fra anleggsgruppen under. 
 
 

Økonomi og eventuelt 

 
Kort status fra arbeidsgruppene 
Kommunikasjonsgruppen 
Nettsiden. Håndballen fått testversjon. Harald Aga/ishockey bredde ønsker å ta tak i å kopiere fotballgruppen sin.  
Sosiale medier Instagram døpt tilbake til hovedklubb. Håndball har noen som har tilgang. Ski og sykkel har tilgang. 
Mangler 
Nettsiden – laget testversjon som håndballen prøver ut. Ishockey v/Harald Aga ønsker å kjøre i gang ved å kopiere 
fotball sitt side-oppsett. Even flytter over ski og sykkel til ny layout. 
Sosiale medier – Instagram døpt tilbake til opprinnelig navn. Alle grupper utenom ishockey har laget nyhetsinnlegg. 
Ishockeygruppen har sin egen Instagram i tillegg. Oppfordres til parallelt å legge ut også på klubbens Instagram når 
man legger ut på ishockey sin Instagram. Håndball, ski og sykkel har tilgang til å legge ut på Instagram. Ishockey får 
også tilgang så fort de har en ansvarsperson som skal ha dette. 
 
Sponsorgruppen 
Dårlig marked for tiden. To nye sponsorer i Ishockey Elite. Hockey yngres og fotballgruppen har søkt stiftelser til ulike 
formål. Har fått inn Spar i fotballgruppen som betaler utstyr. Har ikke hovedsponsor for idrettslaget. Få leads på dette. 
Har snakket med eiendomsmegler på Linderud som mulig ny sponsor. 
 
Klubbutviklingsgruppen 
Mye å ta tak i på klubbhåndboken som ligger på hjemmesiden som et første-utkast. 
 
Anleggsgruppen 
Idrettsparken er fortsatt under omregulering. Forventet oversendt til byrådet i februar 2023. Forsinkelser grunnet 
innsigelser fra NVE. Planarbeidet rundt Økern Torgvei 6 går sin gang. Har vært i møte der idrettsbyråden deltok. Men 
dette var visst «feil» da det er  byråd for byutvikling som må adresseres mht nye idrettsflater 
Viggo vært i FAU-møtet til Løren skole der mange forskjellige aktører deltok, herunder Pådriv. Enige om i dette møtet 
at man på et eller annet tidspunkt bør ha en stor samling utpå nyåret der man snakker om situasjonen i bydelen, 
gjerne hos oss, og invitere media til dette møtet. Elin tar ansvar videre for dette.  
Det har vært møte med Oslobygg, BYM og arkitekt om ny ishall og oppfølgingsspørsmål som er besvart i etterkant av 
møtet.  
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Komité i ishockeygruppen jobber videre med midlertidig ishall. Frp har foreslått engangstilskudd 15mnok til klubben 
for dette formålet. Ifølge Kyrre jobbes det med å sette i gang opprop. Det er valg neste år. 6 måneders behandlingstid 
når man sender inn opprop. Både Bjerke og Grünerløkka bydel ønsker midlertidig hall. 
 
Økonomi 
Flere av eierklubbene i Styrkeprøven AS er nå i prosess med avhending av sine aksjer. Det er naturlig for oss å vurdere 
salg av våre aksjer da det ikke er noen interesse for deltagelse i vår egen sykkelgruppe. 
Enstemmig vedtatt å effektuere salg av våre aksjer i Styrkeprøven AS. 
 
Årsavslutning nærmer seg, og gruppene må forberede seg til årlige møter. Årlige møter i gruppene må avholdes senest 
i uke 7. Viktig at ny styresammensetning fremgår av protokollene. I ishockey yngres og fotballgruppen angis det i 
protokoll kun hvem som går inn og ut. I fotballgruppen skal dette finnes i vedlegg, men dette er ikke lagt ved 
protokollen. 
 
Eventuelt 
Spørsmål om førstehjelpskurs med opplæring i hjertestarter. Hadde dette sist høsten 2020. Vi inviterer til nytt kurs 
utpå nyåret. 
 
Spørsmål fra håndballgruppen om samarbeid med økonomiansvarlige på tvers av gruppene. Håndballgruppen har 
etablert dialog med fotballgruppen rundt utstyrsleverandør og økonomiansvarlig ønsker dialog om idrettsoppgjør og 
andre forhold. Håndballgruppen initierer kontakt med Ståle som har økonomiansvar i fotballgruppen og Line som har 
økonomi i ishockeygruppen.  
 

 


