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vi tilbyr idrettsglede

Årsberetning H-L Ishockey Elite

Sesongen 2016/2017

Dato: Sted: Møteleder: Referent:
21.02.2017 Spireaveien 1-3 Magnus Færøy Magnus Færøy

STYRET

Leder: Magnus Færøy
Nestleder: Elia Hoelstad

Styremedlemmer:
Catarina Paulos Syversen

Ruby Castellanos
LeivAtle Sand

Jim Marthinsen
Thomas Falch

Grunnet krav fra Norges Ishockeyforbund måtte A-laget skilles ut fra H-L Idrettslag i 2016 da
spill i 1 divisjon faller under ”elitehockey” og må derfor være en selvstendig økonomisk enhet
med samarbeid med Hasle Løren Idrettslag. Regnskap og beretning vil derfor kun omhandle
det ”nye” idrettslaget fra oppstart i April og frem til 31.12.2016.
Hasle Løren Ishockey Elite

Sportslig:
I årets sesong har H-L Elite bestått av en spillergruppe på rundt 25 spillere.
Sesongen har bydd på en mye jevnere serie enn tidligere med hele 6 lag som i
skrivende stund kniver om kvalifisering til GET-ligaen, hvorav H-L Elite er et av disse
med 4 kamper igjen. Laget har etter 32 kamper 23 seire og 9 tap inkludert overtids
seire og tap. Laget har etter en litt treg start spilt bedre og bedre utover sesongen.
Trener Philippe Juell og hans hjelper Petter Syversen har sammen med resten av
støtteapparatet fått fin fasong på laget. Det er en fin stamme i laget som vi håper å
bygge videre på i de neste årene, og antallet yngre spillere er noe klubben er spesielt
begeistret over.

Økonomi:
Økonomisk etter en turbulent start rundt budsjetter, sponsorer og tilskudd fra
hovedklubben så var det meste på plass i god tid før seriestart. Det er  jobbet
målrettet med å skaffe sponsorer slik at vi kan holde et sportslig godt tilbud til gutta,
noe reklameinntektene for sesongen tydelig viser. I og med at Nidaros er nye i 1 div.
blir det tre helgeturer som medfører økte kostnader. Det samme gjør en eventuell
kvalikk nå som Nidaros ligger ann til å vinne serien.

I tillegg til mange nye sponsorer har vi også i år klart å beholde brorparten av de
sponsoratene som har støttet oss de senere årene. Publikumsinntekter er betydelig
bedre i år enn i fjor, samtidig som 1911-klubben også skaper noe penger i kassa.
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Dette skyldes delvis sportslig suksess samt at vi har hele tiden hatt nok folk til å få
inn inngangspenger. I skrivende stund ser det ut til at vi skal holde budsjett for årets
sesong. 1911-klubben har også i år vært en suksess hvor sponsorer og
støttemedlemmer har fått enkel servering under kampene.

Styret setter stor pris på de bidrag alle putter inn for å få hjulene til å gå rundt.

Andre ting rundt laget:
Arrangementene vi har gjennomført i år har gått meget bra, med to besøk av
forbundet uten spesielle anmerkninger. Vi vil rette en stor stor takk til alle som har
bidratt, spesielt til Øyvind Smedsrud og hans faste gjeng i sekretariatet for innsatsen
så langt i sesongen. Uten den gjengen hadde det vært vanskelig å få gjennomført i
den stilen arrangementene har blitt gjennomført på.


