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Styret 

Hasle Løren ishockey, avd Junior 
 

1  Organisasjon, styret og støtteapparat 

1.1  Styret 

Leder:    Jørgen Salsten  

Styremedlem: (nest leder) Stian Langeli  

Styremedlem: (kasserer) Lena Hansen 

Styremedlem:   Lone  Christoffersen  

Styremedlem:   Cecilie Espensen  

Styremedlem:   Bodil Lunde  

Styremedlem:   Tor Andersen  

Styremedlem:   Casper Knap  

Varamedlem:   Tommy Karlsen 

 

1.2  Støtteapparat 

Isfordeler:   Frederick Kyrre Teisbo og Morten Rognaldsen 

Dommeransvarlig:  Daiva Kristina Olsen 

Web ansvarlig:   Morten Rognaldsen  

Skøyteskole:   Kjersti Winnæss 

 

1.3  Styremøter 

Styre har avholdt et møte pr. mnd. 

 

1.4  Representasjoner 

Morten Rognaldsen og Jørgen Salsten representerte yngres i Oslo ishockey-krets kretsting 

Jørgen Salsten har representert yngres i hovedstyre 
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2  Sportslig høydepunkter og aktiviteter 

 

2.1  Oppsummering av sesongen 

• 1 spiller tatt ut på landslag for damer Sofie Fjellvang. 

• Maria Frøberg og Karen Jensen deltok i U18-VM for kvinner i Italia i januar 2018 

• 5 spillere fra yngres avdeling U21 har vært og spilt med A-laget denne sesongen 

• 4 spiller vært på treninger med Oslo kretslag U15, 2 spiller tatt ut til 

kretslagsturneringen, Jørgen Rønning og Martin Andresen  

• Kiwanis Cup ble arrangert for U9 og U10 lag, med både sportslig og økonomisk suksess. 

• Skøyte og ishockeyskolen med totalt ca. 130 utøvere, derav ca. 42 jenter 

• Hockeycamper ble arrangert i uke 33 , 40 og 8 

• Vi har hatt SFO hockey på fredager  

 

 

3  Økonomi og daglig drift 

 

3.1  Avdelingens økonomi 

Resultatet for 2018 ble et underskudd på kr 73.715 mot et overskudd på kr. 62.962 i 2017. 

For styret (inklusiv camp, kafeteria og skole) ble det et underskudd på kr 153.027 i 2018 og 

egenkapitalen for styret utgjør etter dette kr 207.633 per 31.12.2018. Grunnet frafall i 

spillermassen etter vårsesongen og noe utover høsten ble inntektsgrunnlaget for styret 

redusert, mens kostnadssiden forble relativt stabil gjennom året. Kafeteriaen hadde også en 

vesentlig nedgang i overskudd sammenlignet med 2017. Lagenhetene har i det alt vesentlig 

positiv egenkapital ved utgangen av 2018. 

 

 

3.2  Samarbeidsavtale 

Yngres avdeling inngikk i 2016 sponsoravtale med Naf som ble videreført i 2017 og 2018, har 

bidratt med økonomiske midler. Denne avtalen dekker nå både H/L elite og H/L elite damer. 

Det jobbes for å utvide dette samarbeide og målet er å få de inn som en hovedsponsor for 

hockeyen. Det jobbes samtidig med de sponsorer som allerede er etablert.  Naf kan være en 

aktuell partner mot skøyteskolen. Ellers er det er stort potensiale der ute når vi ser den 

tilflyttingen som skjer rundt oss. Avtalen med Naf cup, er fortsatt aktiv men flyttes til en 

yngre lagenhet. Dette er avklart med Naf sentralt. Samt hovedklubben har inngått avtale 

med HasleLinje for 2018.  
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3.3  Lokaler og vedlikehold 

Styrkerom er bygget, men det gjenstår godkjennelse av KID. Stor takk til Tor Andersen for 

solid jobb med Styrkerommet. Videre skal det bygges to utstyrsboder, trener garderobe og 

skillsrampe. 

Materialer er sponset av BetonmastHæhre.  

 

 

 

4 Oppsummering 

Sesongen vil bli avsluttet i april, med foreldrekamp og utdeling av årets Viking. 

I sesongen 2018/19 stilte Hasle-Løren yngres med totalt 9 lag i seriespill. (U9, U10, 2xU11, 

U12, U18, U21, Damer elite, 3 div herrer) 

Det har også vært utskiftninger i styret gjennom sesongen da 8 av ni styremedlemmer har 

trukket seg gjennom sesongen. Dette er også grunnen til at Interimsstyre med AU ble innsatt 

i november. 

Klubben mistet mange spillere før sesongstart som førte til at planlagte U13,U14,U15,U16 

måtte trekkes fra seriespill. 

Styret ser en god trend med god rekrutering til skøyte og hockeyskolen og de yngste 

lagenhetene, men vi trenger enda flere utøvere for å sikre fremtiden. 

 

 

Styret takker aktive, trenere og støtteapparat, samt foreldre og frivillige for bidrag til en 

vellykket sesong, og ser frem til neste sesong for enda større fremgang. 

Styret mener det blir viktig å fortsette rekrutteringsarbeidet, FLEST MULIG, LENGST MULIG, 

BEST MULIG.  

 

Hasle Løren yngres avd. ishockey 

  



Årsberetning 2018 
 

 

Skøyte og hockeyskolen 

 

 

Vi startet opp 4. oktober 2018 med det samme fine trener-teamet fra forrige sesong.  

Ole Petter, Rebekka Abrahamsen, Sofie Fjellvang, Øyvind Smedsrud, Ove Pedersen og 2 fra A-laget. 

Vi har 130 registrerte barn pr 8 februar 2019. 

➢ 88 gutter 

➢ 42 jenter 

Vi deler isen i 3 grupper:  

• Nybegynnere og lek med kasse med trenerne Ole-Petter og Rebekka 

• Skøyteøvelser og lek med super-trener Øyvind og Sofie 

• Kølle og puck med mye spill der Ove og A-lagsspillere holder kontroll 

 

Dette har fungert veldig bra, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre og fornøyde barn. Det har kommet 

nye barn i hele sesongen. U7 har etablert seg, har hatt stand og vært flinke til å rekruttere. 

GET Ligaen sponset barna med drakter denne sesongen, så vi kjøpte hette-genser som barna fikk sammen med 

drakten når de hadde betalt. 

Til Jul hadde vi koselig Juleavslutning med nisse og godteposer, og siste torsdag i år blir det pokaler, diplom og 

pølsefest. 

 

Med vennlig hilsen 

Skøyte og hockeyskolen Hasle-Løren 

Kjersti Døviken 

Mobil: +47 952 05 548  
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U7/8 (2011 og 2012) 

 

Hovedtrener: Magnus U Gulbrandsen 

Hjelpetrenere: Ken Thomle og Rune Bjørnson 

Materialforvalter: Jon Johannessen 

Lagleder: Roar S Figenschow 

 

Per 31.12.18 består U8 av 13 spillere.  Dette er alle faste spillere som deltar på treninger og 

cuper.  Vi har fra 2 til 4 treninger per uke, og trener ofte sammen med U9.  U7 etter hvert 

opprettet som egen lagenhet, trener sammen med oss. Jevnt over i cuper 2-4 spillere fra 2012 

som spiller opp sammen med oss. 

Total gruppe på treninger(iberegnet barn født 2012 og 2013) er 28 spillere. 

 

Laget har deltatt på Botta cup, Kiwanis cup Pepperkakecup og Festningscup(Kongssvinger). 
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U9 (2010) 

 

Hovedtrener: Anders Mørk 
Hjelpetrenere: Egil Knudsen og Tommy Lund 
Materialforvalter: Jimmy Rødberg-Myhren 
Lagleder: Klas Birkedal 
  
 
Per 31.12.18 består U8 av 23 spillere. Dette er alle faste spillere som deltar i serien og på 
cuper.  Vi har mellom 3 og 4 treninger per uke, og trener ofte sammen med U8. 
Vi har gjennomført foreldremøte i starten av sesongen. Vi har fokus på å bygge lag og har ulike 
små sosiale treff.  
Sammen med U10 arrangerte vi i år Kiwanis cup. U9 fikk ikke fylt opp med nok lag grunnet 
serierunde i Akershus. Som løsning på dette deltok 4 U8 lag i en egen minicup. 
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U10 (2009) 

Trenere: Fredrik Blikset og Jøran Cederquist 

Materialforvalter: Stian Haugbro 

Økonomiansvarlig: Mihaela Yankulova 

Lagleder: Anne Sofie Morsund 

I 2018 har U10 hatt rundt 13 spillere på laget; 12 gutter og en jente. Fire spillere har sluttet, to 

har kommet tilbake, og vi har også fått to nye spillere.  

U10 har trent mellom 3 og 4 ganger hver uke i sesongen, enten alene eller sammen med U9 

eller U11. Noen av spillerne har trent og spilt kamper med U11. I løpet av høsten har laget leid 

inn en powerskating-trener for å bedre skøyteferdighetene til spillerne våre. I sommerhalvåret 

arrangerte trenerne våre barmarkstreninger for spillerne. Et flertall av spillerne deltok på disse 

treningene. 

 

Aktiviteter i 2018: 

 

• U10 har deltatt på følgende cuper: Dragons cup, Holmen red eagles cup, Warriors cup 

 

• Vi har arrangert: Kiwanis cup 

 

• Serierunder: Som i 2017, har vi spilt serierunder med Oslo-lagene 

 

• Vi har spilt treningskamper mot: Jar, Skedsmo 

 

• Camper: Mange av spillerne våre har deltatt på Hasle Lørens camper. Et par spillere har 

deltatt på en camp som Lørenskog arrangerte 

 

• Dugnad: Vi har gjennomført to dugnader for å få inntekter til laget: salg av kort og 

utdeling av brosjyrer. 

 

• Sosialt: Sommeravslutning på Rush, juleavslutning i Lørenhallen, inkl kamp mellom barn 

og foreldre. 

 

• Foreldremøter: Vi har gjennomført to ordinære foreldremøter. I tillegg har vi gjennomført 

foreldremøter i tilknytning til planlegging av Kiwanis cup og serierunden. 
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U11 (2008) 

Laget består av 23 spillere født 2008 (2 jenter og 21 gutter). 3 spillere sluttet i løpet av sesongen, 
men vi har fått inn 3 nye. Vi har også benyttet oss av 8, U10 spillere. Både målvakter og 
utespillere 
 
Vi deltar med 2 lag i serien og har hittil deltatt på 2 turneringer. Nordic Youth Throphy ble 
gjennomført i januar med spennende kamper med flyvebytt. Laget endte i C sluttspillet og spilte 
mange fine kamper. Laget har også vært med på Mustang Cup på Skedsmo. Vi har igjen en 
planlagt turnering i Sverige 
 
U11 har trent mellom 3 og 4 ganger hver uke i sesongen, enten alene eller sammen med U10 
eller U12. Noen av spillerne har trent og spilt kamper med U12/13. I løpet av høsten har laget 
leid inn en powerskating-trener for å bedre skøyteferdighetene til spillerne våre. 
 
 
Trenere: Åge Christoffersen, Jan Petter Haanshuus og Torbjørn Nordli 
Materialforvalter: Geir Gysler, Thomas Fagernes 
Økonomiansvarlig: Mona Næss 
Lagleder: Casper Knap, Terje Berstad 
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U12 & U13 (2007/2006) 

 

Hovedtrener: Frode Behn 

Hjelpetrener: Oliver Verner-Carlsen 

Materialforvalter: Torgeir Granum 

Lagleder: Line Anett Løken 

 

Ved sesongstart ble det besluttet at U13 skulle få disp ned og spille på lag med U12. Vi har 

mistet flere spillere av forskjellige årsaker og har siden jul heller ikke hatt keeper. 

Vi har vært helt avhengig av og få hjelp fra U11.  

Vi er pr. i dag kun 3 stk. 07 og det blir da vanskelig og stille lag neste år dersom ikke flere nye 07 

spillere skulle dukke opp.  

Vi har jobbet tett med sportslig leder for å prøve og redde laget.Totalt er vi nå 10 stk. men kun 8 

som spiller kamper. 2 med disp født i 05, 3 med disp født i 06, en jente 06, 3 født i 07 og en ny 

født i 06. Det har vært et tøft år for gjengen på isen dersom man ser på resultater som da har 

påvirket motivasjon for enkelte av spillerne. 

 

Vi har hatt tre foreldremøter. 

Line Anett Løken 
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U16 (2003) 

 

Lagleder Liv Hilde Andresen 
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U18 (2001/2002) 

Tränare Andreas 

Barmarks tränare Eddie 

Ass tränare Oliver 

Ass tränare Frode 

Målvakts tränare Bror 

Lagledare Cecilie 

Lagledare Lise 

Materialare Tommy 

Materialare Simen 

Kaserer Kirsten  

Alla trevliga föräldrar 

 

Vi startade upp sesongen omsdagenden 02.05.18 Barmark fem dagar i veckan sån att vi skulle 

vara klara att bemöta våra målsättningar. Laget önskade gå obesegrade och vara rollemodeller 

för hockeyn genom serien i år.  Vi la grunderna i att U18 gruppen i år fick lov å spela ut 

ordentligt då vi inte var i behov å passa på tillväxten under oss.  Vi satt som mål att hålla våra 

regler, vara goda rollemodeller för de andra lagenheter i klubben och vi skulle jobba hårt och 

fokuserat genom hela sesongen.  Vi ville visa  hur vi vill klubben ska framstå i Norsk 

hockey.  Respektera dommare, motståndare & alla runt omkring i vår hockey miljö. Vår egen 

insats skulle visa vad vi var goda för.   

 

Under försesongen spelade vi 10 matcher. Svenska lag, Norskt elit lag och några mot lag vi skulle 

möta i serien.  Resultaten föll inte alltid i vår favör.  Men vi lärde oss mycket av dessa matcher 

och alla spelare fick mycket istid.   

 

Serien så långt i år har vi inte förlorat en match ännu (13 segrar & 1 oavgjort). 10 matcher kvar. 

Serien består av 7 lag. H/L Bergen,Jutul,Tromsø,Skien,Kongsvinger & Stavanger.   

 

Laget har bestått av 28 spelare. Många tjejer har vart inom och tränat/spelat med oss.  Tre 

spelare har trist nog valt att sluta av olika grunder. En är i skrivande stund utlånad ut 

sesongen.  Trots detta har gruppen växt gott samman och det ser ut som spelarna, ledarna & 

föräldrar är förnöjda med detta.  Så jag hoppas vi efter sesongen kan skriva att vi nått våra mål 

och att alla kan vara förnöjda med den insats alla lagt ned för att få detta till. 
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U21 (1998/2000) 

Vi er for øyeblikket 26 spillere på laget, 11 av disse er nye denne sesongen. Vi var flere, men 

noen har tatt pause eller sluttet i løpet av sesongen. 

Sesongen 

Med 5 kamper igjen av serien har vi blitt seriemestere, har ikke tapt en kamp. Dette er vi veldig 

stolte av. Det har vært en veldig fin gjeng med godt samspill og mye humor. Trener Jonas har 

vært stor medvirkning til dette. Vi har hatt kun en langtur i år som gikk til Stavanger, det ble en 

veldig hyggelig tur. 

Vi har også hatt flere spillere som har fått spille med A-laget, og enda flere som har fått være 

med å trene med dem. 

Lagledelsen: 

• Lagleder: Kjersti Døviken 

• Økonomiansvarlig: Morten Rognaldsen 

• Trenere: Jonas Nygård og ass. trener Simen Langengen 

• Materialforvaltere: Johnny Lindseth 

 

Økonomi: 

Vi har klart oss bra, men har hatt store dommerutgifter og deretter mye utgifter på spillerne.   

 

Med vennlig hilsen 

Kjersti Døviken 
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Damer elite 

Lagleder: Rune Fjellvang/Ahn Kolsrud 

Trener: Jørgen Salsten  

Sesongen 2017/18 var den andre sesongen med kvinnelag i Hasle-Løren IL etter at vi tok over det meste 

av spillerstallen til Jordal Ishockeyklubb.  

Damelaget besto i sesongen 2017/18 av nærmere 20 spillere og avsluttet sesongen i ved å ende på 

tredjeplass. Elitelaget vant 9 kamper, vant to kamper på overtid og tapte 9 kamper etter ordinær tid i 

en serie med fem lag.  

 

Vi hadde store utfordringer på keepersiden siste halvdel av sesongen da Emilie Kristiansen meldte 

overgang til et lag i Slovakia på grunn av studier. Heldigvis fikk vi låne Leah Blyberg fra Grüner. 

Vi reiste til norgesmesterskapet i Trondheim i mars med ambisjoner om å vinne kongepokalen, men det 

gikk ikke den veien. I kvartfinalen slo vi Tromsø 10-1, mens vi røk 1-3 mot Vålerenga i semifinalen. I 

bronsefinalen vant Hasle-Løren 2-1 over Wing Trondheim.  

Hasle-Løren hadde en spillere som i april deltok på det norske kvinnelandslaget som spilte VM i Vaujany 

i Frankrike, Sofie Fjellvang.  

Maria Frøberg og Karen Jensen deltok i U18-VM for kvinner i Italia i januar 2018. 

I tillegg deltok Christina Furseth og Ronja Trondsdotter på det norske U16-landslaget i en 10-

nasjonersturnering i Vierumäki i Finland i april. 

Etter sesongen gikk Christina Furseth til Stavanger på grunn av skolegang og Frida Arnkvist søkte lykken 

i Vålerenga. 

Vi startet likevel opp optimistisk med 22 spillere på is i august. Unge spillere fra andre klubber så Hasle-

Løren som et godt alternativ. 

Jørgen Salsten fortsatte som trener og de øvrige støtteapparatet ble med fra forrige sesong. Dette 

støtteapparatet er siden utvidet. 

Sesongen 2018/2019 startet med at vi la oss på den tredjeplassen vi har hatt de siste sesongene. Også 

nå er det fem lag i serien. Vi har tapt knepent to ganger mot Norges beste lag, Stavanger, og tatt poeng 

fra Vålerenga. 

Også høsten 2018 har Hasle-spillere deltatt på landslag, med Sofie Fjellvang på kvinnelandslaget og med 

Ronja Trondsdotter, Rania Asrih og Marte Englund på samling med U16-landslaget. 
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HL2 (HL3) 4 div. 

 

 

Lagledere: Aksel Guerra og Eirik Lyssand 

Trener: Daniel Njie Kristoffersen 

 

HL3 ble offisielt til HL2 før denne sesongen, men vi identifiserer oss fortsatt som HL3. Vi lever 

fortsatt på å dyrke den gode idrettsopplevelsen på og utenfor banen. Med årets stall på rundt 

32 spillere har vi mange som bidrar og gjør opplevelsene mulig. 

Vi satt ny tilskuerrekord til årets første hjemmekamp, noe vi prøver å gjøre hvert år. 

Vi har bra oppmøte på trening, med unntak av de gangene vi har hatt litt for tett 

treningsprogram med kamp. Til det er helsa nok litt for svak hos noen av oss.  

For mange av oss er HL3 mer enn et hockeylag. Her kan vi sammen med nye og gamle venner, 

jakte de gode opplevelsene på og utenfor isen. Vi er fortatt ekstremt takknemlige for at klubben 

gir oss muligheten til å holde på med dette.  

 

Som alltid er vi opptatt av å gjøre opp for oss, og at vi skal tilføre noe positivt til klubben. Og det 

håper vi at vi kan fortsette med i årene fremover. 
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Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


