
 

 

 

 
 
Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  VIP rommet 
Dato:  30.08.2022 
Deltakere:  Kyrre, Sindre, Klas, Rune, Harald, Silje, Line, Benjamin, Pia, Niklas 
Tidspunkt:  19.00 

Sakslisteelementer 
 
1. Info. Fra Nicklas og Sindre 

• Kan bruke Sindre og Nicklas til legge planer. Bruk 
Rød tråd/ sportslig plan. 

• De observerer treninger og prater med 
trenere/lagledere 

• Bruk dem- snakk med dem 

• Istider: strammet opp de- tar opp med isfordeler. 
Hvordan vi får alle timene vi vil til alle lagenheter og 
får gjennomført de viktigste tingene for alle 
lagenheten. Prioritert: Håkkihoder, skøyteskolen, 
jentehockey, keepertreninger. - Nøye og effektive 
med treningene våre- av is i tide. 

• Keepertreninger hver andre uke. 

• Reaksjon på sommercamp: masse barn påmeldt- 
positive tilbakemeldinger. Negativt: for mye bråk og 
uromomenter mellom innad i gruppene i løpet av 
campen- Ønske: S&N tar møter med lagenhetene 
om disiplin/holdninger. 

2. Ansvarsoppgaver som behøves: 

• Facebook og Instagram- flere kan få tillgang til å 
legge ut ting der. Eller prate med de som har tillgang 
og få lagt ut mer der. Silje får tilgang. 

• Kampdrakter/treningsdrakter/keeperutstyr 

• Ene som holder i det vi har, og får på 
sponsorlapper på 

• En som har oversikt over kamp og 
treningsdrakter 

• Benjamin tar oppgaven 

• Hjelpe til med gjennomføring av camp, trenger nye 
ressurser fra de yngre avd. 

• Få inn flere fra de yngre lagenheter: 
organisere, hjelpe til med mat etc. 

• Sende ut informasjon gjennom Spond/felles 
e-post.  

• Søke støtte/midler 



 

 

• Lage plan på det som trengs å søke 
om 

• Skøyte & hockeyskole 

• Informasjon er lagt ut på Facebook og 
Instagram 

• Ønsker å bidra; Silje Gundersen 

• Ressursperson- ikke dedikerte oppgaver 
ennå. 

3. Kafeteria 

• Der er det kjørt nedvask av kjøkken og kafeteria. 

• Dugnadsliste fordelt på lagenheter., nedvask 

• Pølsekoker trengs må være to roms. 

• Åpnet 05/09-22 
 

4. Tuta virker ikke 

• Beskjed er gitt videre, Smedsrød-  
 

5. Bydelsmiddler for å dekke treningsavgift og camp/HA 

• IL har fått en pott for å søke om penger- fritak på 
treningsavgift, camper, HA.- Info må sendes til 
lagledere. Treningsavgift er pri en, evt rester som 
kan brukes til Camp/HA. 

• Via Håkkihoder kan man søke penger penger til 
treningsagvifter- for de som kommer inn gjennom 
Håkkihoder (starter i uke 41- etter høstferien) 

6. Søkt midler 

• Zuccarellostiftelsen 

• Kyrre har søkt- fikk avslag 

• Boa.no 15 000,-  

• Idrettskretsen: søkt om 140.000 til jentehockey 
 

7. Organisasjonsplan H/L Ishockey. 
Selve planen er delt tidligere, men vi mangler beskrivelse av 
hva de forskjellige oppgavene er. 

• Harald har laget mal for dommeransvarlige, alle 
andre må fylle inn for sine oppgaver, ligger på 
Teams gruppen. Alle må huske å oppdatere. 

• Trenger en resursperson til å ta over arb. Oppgaver 
til Kurt – Søke midler til Hockey yngres -  

8. Bod 

• 2014 overtar U18 boden 

• 2015/2016 overtar den som 2014 har delt med 
2015. 

9. Gruppebilde 

• Lima foto: Kyrre har sendt henvendelse 31/08-22- 
ikke fått noen dato ennå. 

•  Må ha benker på lagbilder.  
10. Dommerstatus 

• 3vs3 dommer - nå er det dommeravgift pr. Kamp - 
må bli hver time. Eks. Kostnad for serierunde i for 
U10 i fjor var 4 500,-  



 

 

• Kyrre har fått svar fra forbundet- det blir 
omgjort til per time satser. 

• Harald – tar kontakt med Bhavnis 

• Få Bhavnis inn på i styremøter og i lagledermøte 

• U13 har dommerkurs  
11. Drakter, utstyr til salg 

• Skal vi opprette en bytte/salg Facebook for Hasle 
Løren? Hvem vil evt. Opprette? 

• Trenger en administrator- Silje opprettet  

• Ha salg når Hockeyskolen starter opp. 

• Vimpler til salgs i kafe og lagenheter 

• Lagenheter kjøper for 55 kr per vimpel. 

• Selges i kafeterien for 100 kr per stykk. 
12. Jentehockey - lag 

• Spond 

• Registreres i Rubic 

• Må ha lisens for å spille kamper 

• U9/U11 - status 

• Midler til drakter/treningsdrakter - sjekk material-
bod først 

• Har fått signert kontrakten med de to 
jentetrenerne. 

 
13. Rød tråd etc 

• Nicklas har hatt møte med de fleste trenere 

• Mye dårlig oppførsel av spillere- vi kan ikke ha det 
slik at vi må sende spillere hjem. Mer fokus på 
holdninger og disiplin på treninger. 

• Må ha samme forventninger til treninger. 

• Vi har fått en ny trener til U7 og hockeyskolen 

• Fått keepertrener. (mandager deler is med jenter) 

• 19 jenter på jentetreninger 

• 4 på landslagsamling  

• Hockey Akademi: sammenheng med treninger? 
Samme øvelser som landslaget og Dallas flyers 
kjører. Reel ferdighetstrening. Ikke fokus på 
skøyteferdigheter- for dette burde være dekket av 
lagenhetene. 

• Hva skjer med damelaget- vi er nesten den enste 
klubben med eget damelag.  

14. U21 bredde 

• 4 lags serie – ingen U18 lag 
15. Kiwanis cup 

- Kyrre har opprette kontakt med Kiwanis og 

jobber med å få til et møte 

- De ønsker å fortsette for 2022 

- Ikke fått utbetaling for 2021 

- De har 60 000,- igjen (satt av til HL hockey)- så 

slutt 

o 20 tusen over 3 år eller 10 000 over 6 år 

fordelt på to lagenheter 



 

 

- Må ha Kiwanis inn på hjemmesiden. 

- Vi fortsetter samarbeidet for 2022-2024; 

utbetaling 20.000,- per år 

o Fordeling: Lagenheter x2 (7500,-), klubben 5000,- 

o Ingen utbetalig for 2021- da Kiwanis ikke fikk 

tilbakemelding fra Hasle LØren 

16. Lagleder 

• Viktig med jevnlige lagledermøter for å sikre at 

informasjonen flyter slik den skal til lagledergruppa, 

og at de har ett diskusjonsforum hvor og erfaringer 

kan utveksles. 

17. Oppdatere hjemmesiden; 

• Har tilgang, fått opplæring av Harald 

18. Dugnad for inntekt til klubben 

• De-brief 

19. Medlemsavgift 

• Purre opp treningsavgift- viktig at lagledere følger 

opp 

• Også sendt en påminnelse til alle i Yngres. 

20. Har meldt på følgende lag til seriespill ROVØ 

Årsklasse   antall spillere   antall lag i 3v3   

JU11 og JU9   

U11   16   2 lag   

U10   25   3 lag   

U9   28  3 lag   

U8   11-18 usikkert   1 lag  

U7**     
   

21. Aktiviteter gjennomført 

 2022 2021 Sum 2020 sum 

camp 40   57   28   

HA høst   33   33   

camp 32/33 78 52   53   

S/H   44   70   

U7   19       

U8 25 26   46   

HA barmark   38       

HA Vår 30 28       

Camp 8 46         

Total 179 297   230   

 

22. Kongepokal 

• Trenger ett skap ( låsbart) som vi kan ha 

Kongepokalen som damene vant utstil i.  



 

 

• Må få tak i ett vitrineskap ( hvor vi kan 

montere lås)- alle se på FINN.no 

23. Oppdatere nettsiden- hvor ligger det med IL. 

24. Trengs: PC/ iPad- printer, kamera, prosjektor,  

25. Planlegge julelodd- spond 


