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Hasle Løren Ishockey yngre
Møtereferat
Sted: Teams
Dato: 11.05.2021
Deltakere: Kyrre, Pia, Line, Rune, Klas, Maggy, Aleksander, Harald
Tidspunkt: 20.00

Sakslisteelementer
1. Organisasjonsplan H/L Ishockey.
Selve planen er delt tidligere, men vi mangler beskrivelse av
hva de forskjellige oppgavene er.
• Flyttet til neste gang, grunnet mangel på tid.
2. Kafeteria
• Det er en del varer i kafeteriaen som nærmer seg
dato. Disse har vi ikke mulighet til å selge unna på
vanlig måte, da denne er stengt- Brus har gått ut på
dato. Søke refusjon?
• Hvor er panten? Pia sjekker opp mulige steder.
• Solrik og sjokolade er fortsatt innenfor dato.Fotballen skal ikke ha søtsaker.
• Pia sjekker opp kostpris på varene- Kyrre sender
kvitteringer.- Er det søkt om refusjon på disse? (siste
innkjøp)- Daglig Leder for klubben søker refusjon
samlet for klubben (tidligere søkt basert på forrige
års omsettning)- sjekke med DL om hva reglene er
nå. Pia sjekker med Heidi for dette året.
• Kassaoppgjør/kontantoppgjør: Daglig Leder har ikke
mottat noen kontanter, revisor etterspør- Pia har
hatt dialog med Kyrre og DL.
3. Skyterampe
• Ferdig bygget – mangler montering av matter (gulv
og mot veggen til U9/2012 boden) og netting, samt
maling av vegger- vegger er malt, mangler noe mot
veggen til 2012 boden- må bare skrus innorganisere dugnad på dette.
• Klas og Pia sjekker opp spons av gjerde/netting- må
male før man får satt på gjerde/netting.- Skal vi ha
Plast eller gjerde/netting?- Areal 30m2? Pia spør
kontakt i Røa Gjerdefabrikk. Bør være klar før uke
32.
• Mottatt isen (matter gulv)- isen må legges etter at
alt annet er på plass
• Blitt gjort oppmerksom på vi ikke har mottatt de
50 000 kr fra GET -sjekke opp hvor de er
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• Jan Torstensen- vi får pengene- BekreftetTelenor betaler til Get som betaler til
Topphockey som betaler til oss og er
ansvarlig for dette. DL er på saken og følger
opp.
4. Drakter/Utstyr:
• Navn på rygg på nye drakter- Kyrre har funnet
leverandør som kan lage navnemerker til å sy påventer på prisoverslag-Kyrre har møte med han
etter klokka 12 på fredag 14/5. Hvite lapper.
5. Strategisk plan:
• Klare til å vedta?
• Utsettes til neste gang.
6. Kommunikasjonsgruppe v/Rune –
• Forbedre hjemmesidene- Hockey er sist i Løypa til
IL. Ha en fra Hockey gruppa til å gi mer
kommunikasjon ut om hva som skjer. Både eksternt
og internt. Få mer info ut om laget, Facebook &
Instagram.
7. Rød tråd og implementering
• Ytterligere info. Kommer fra Nicklas
• Rød tråd- tilknytning til strategisk vurderingforventninger til hva som forventes og hva nivåene
er per alderstrinn (ferdigheter), synliggjør hva som
må tilrettelegges for evt. nye spillere, eget skriv på
dette med detaljer.
• Har nå startet møter med Hovedtrenere
• Skal gjennomgås med foreldre på foreldremøter til
høsten.
• Ønsker plakat til baksiden av ishallen- for å
synliggjøre at det er vår Ishall og her er det
Ishockey.
• Møte neste onsdag- plan for å starte Jentehockeyen gang per uke, med å samle jentene. (Jentene
trener sammen med sine årskull til vanlig med får en
ekstra jentetrening i uka)
• Flere nye spillere
• U13/2008 laget har vi mistet.
• Alle lag er påmeldt Seriespill
• Stor bane:U11/12/13/18/21bredde/kvinner/HL2/HL3 påmeldt til Norges
Ishockey forbund
• Liten bane U10/U9/U8 på meldt til Oslo
Ishockeykrets.
• Hockeyakademiet 38 påmeldte - Fortsetter på
høsten og når vi får is. Hockey Akademiet og Hockey
After School (litt mer lavterskel) - vurderer om det
skal bli en organisert pick-up mulighet for å hente
barna til Akadamiet.
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11.
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Sommercamp kommer i uke 32. To landslagspillere
kommer (VIF/Frölunda)
• Minicamp uke 25? Hvis vi får is i Grünerhallen.
• FUS tester- 3 ggr per år, istester 2 ggr per år
Dugnad for inntekt til klubben
• Alle på yngres avdeling må delta og prøve å komme
opp med forslag til dugnader som kan være
aktuelle.
Trenergarderobe
• Kommer en trenergarderobe (Hovedtrenere). Ved
siden av verkstedbua/Isbilen. Malt etc- mangler
bare elektriker til lyset.
• Mangler Whiteboard (hockey typen)- til strategier
o.l.- Stemt om vi skal godkjenne dette- Alle for.
U21 lag
• Vi skal påmelde lag til U21 breddeserie. Ble bestemt
i spillermøte 10/5- flertallet ønsket å være i bredde
og ikke i Elite(U20) (7 mot 5). -Blir en egen serie
(U21 bredde) på 5-6 lag.
Ny oppdatert HL Logo
• Isfordeler Harald Meland har funnet ett avvik i den
gamle logoen (gull logoen som brukes i alt)- han har
kommet med korrigert fil, som vi benytte til alt.
Mulig å få en høyoppløslig fil med den nye logoen.
• Hockey bruker med GULLkant!
Innspill fra andre:

Fra lagleder 2012;
• Jeg har et par forslag å spille inn til styret.
• Kiwanis Cup
Klubben/styret holder i kontakten med Kiwanis.
Klubben/styret forteller isfordeler hvert år at en Kiwanis Cup
skal avholdes.
Isfordeler tildeler tid og informerer respektive lagledere når
cup skal gjennomføres.
Penger fra Kiwanis fordeles 33/33/33 mellom klubb og de to
lagenhetene.
Dette sikrer en kontinuerlig og korrekt prosess mot Kiwanis.
For denne oppgaven tar klubben 33% av støtten fra Kiwanis.
Utover dette får lagenhetene inntektene fra påmeldinger og
annet salg (kaker, lodd, kaffe etc.)
Gjerne også tilsvarende tydelighet gjeldene NAF Cup.
Svar fra Styret: Støttes, Styret holder kontakten med Kiwanis v/Cup
ansvarlig i Styret (per nå: Klas). Pengene fra Kiwanis fordeles likt
mellom de to lagenheten og Hockey Yngres. Kostnader ved cupen
dekkes av lagenhetene.
Samme gjelder for NAF cupen.
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Drakter
Registrerer at styret har kjøpt inn nye draktsett til
lagenhetene i Yngres og det er veldig flott.
Jeg ønsker dog noen klarere retningslinjer og mitt forslag er
som følger:
• Alle spillere i Hasle-Løren Yngres (i alle fall de yngste
lagenhetene) _skal_ spille med tildelte drakter - uten
egetvalgt nummer og navn.
•

eller
Klubben kjøper også inn tomme merkelapper som navn
kan trykkes på.
Lagene sender inn spillernavn til styret.
Én lagenhet tar på seg jobben med å dra ned til Torhov,
får trykket på navn og sy dette på draktene.
Lagenheten som gjør dette kan eksempelvis ta 100,- per
navn som inntekt til sin egen lagenhet.
Dette kan eventuelt gå på rundgang hvem som får
denne jobben - eksempelvis U7 som oppstartslag hvert
år og dette vil gi en fin startkapital.
Nummer på drakten er fremdeles tilfeldig.

I Hasle-Løren ønsker vi «Flest mulig, lengst mulig, best mulig».
For at ingen skal stå utenfor ved for eksempel kjøp av personlige
drakter med nummer og navn tenker jeg det hadde vært greit om
Hasle-Løren bestemmer at vi spiller for "klubben foran på drakten,
ikke navnet bak."
Vi har allerede oppdaget i vår lagenhet at enkelte ønsker å kjøpe
egne drakter og at andre ikke har råd.
Det er lettere for hver lagleder (og hvert lag) om det er tydelige hva
klubben/styret ønsker.
Venter med svar på dette- til vi har fått kostnadsoverslag på
Navnelapper, blir behandlet under Punkt 4 fra dagens møte.
•

Videre registrerer jeg at det ikke er kjøpt inn strømper
og ønsker en presisering fra styret hvordan dette er
tenkt løst.
Skal det spilles med gamle kampstrømper,
treningsstrømper fra Torshov eller noe annet?
Selv synes jeg det er synd at vi ikke har en enhetlig drakt
med tilhørende strømper for kamp.

Strømper: Forlag 1: Lagenhetene har ansvar for dette selv.
Forslag 2: For de yngre (liten is) så står klubben for fullt kampsett.
Styrets beslutning: se dette under ett med navnelapper- tas opp
neste møte når vi vet hva som kostnadene er- Blir behandlet
sammen med Punkt 4.
Lage oppsett for utlevering og innsamling av drakter og strømpermangler skal trekkes av lagkasse. Retningslinjer på bruk.
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Jeg ønsker også en presisering fra styret om farger på
bukse og hjelm.
Eksempelvis kan det presiseres at fra «stor is» (typ U11)
skal det spilles kamper med mørkeblå bukse og hjelm.
En slik retningslinje vil være til stor hjelp i
kommunikasjonen fra en lagleder til en foreldregruppe.

Styrets beslutning: Dette faller inn i strategisk plan, og kommer til
å bli oppdatert der.

To forspørsler ang boden til 2008 laget
Det har kommet inn to lagenheter som ønsker boden 2008 laget
har hatt. Videre har det i forespørslene vært sprømål ang hvem
som eier det en lagenhet har instalert i boden de har pusset opp
(når laget har falt fra- foreldre har pusset opp en lagenhet, men
enkelte har barn i andre lagenheter- går det på lagenheten, eller
foreldres innsats)
Svar: BODER:
Generelt om boder:
Boden er bygd og den blir en «sunk cost»- styret vil stå fritt til å
disponere bodene. Det som installeres i hallen vil i etterkant
være å betrakte som ishockeygruppas eiendom.
Fordeling av boder: hovedmatriss er ansvarlig for å fordele boder
etter størrelse og behov på lagenhetene.
2008 boden:
2009 må ha en ny bod til 2021/2022 sesongen.
2011 trenger ikke ny bod til 2021/2022 sesongen.
Forslag 1: 2009 får den nye boden, 2011 beholder dagens bod.
Forslag 2: 2011 får den nye boden- og 2009 får den boden 2011 har i
dag.
Stemt over: Forslag 1 ble enstemmig vedtatt: 2009 Får 2008 boden.

