
 

 

 

 
 
Hasle Løren Ishockey yngre 
Møtereferat 
Sted:  VIP rommet 
Dato:  04.10.2022 
Deltakere:  Kyrre, Klas, Rune, Silje, Line, Harald, Benjamin  
Tidspunkt:  19.00 

Sakslisteelementer 
 

1. HL3 

• Lagleder har trukket seg 

• Kun tre stk som har betalt treningsavgift- de får 
pengene tilbake, eller få Lagleder HL 2 om de kan 
komme over dit. 

• Flere som har blitt småbarnsforeldre og vil ikke bli 
med 

• Har sendt styret og tidligere lagleder e-post om at 
følgende måtte gis tilbakemelding på senest 
03.10.22 – ikke fått tilbakemelding 

• 2 stk til sekretariat under kamper 

• Ny lagleder 

• Tropp på minimum 15 stk 

• Alle skal ha innløst treningsavgift 

• Ingen av kraven er innfridd pr. 04.10.2022 

• Det stemmers over at laget skal trekkes fra serie: 

• Ja/nei: Enstemmig vedtatt- laget trekkes. 

• Det vil være kostnader for avmelding av serie samt 
kostnader for påmeldt serie.  

• Kostnader skal belastes lagkassen: 
1. ja/nei: JA- vedtatt enstemmig 
 

2. Kafeteria 

• Der er det kjørt nedvask av kjøkken og kafeteria. 

• Dugnadsliste fordelt på lagenheter., nedvask 

• Pølsekoker trengs må være to roms. Jon har kjøpt 

• Åpnet 05/09-22 

• Ikke alle har fått kiosklister- høre med Pia om 
hvordan hun sender ut listene. 
 

3. Tuta virker ikke 

• Torbjørn har fulgt opp BYM – fått avslag 2 ganger 

• Torbjørn tatt kontakt med service – ikke fått svar 

• Setter ytterligere press og HL må legge ut – søke 
refusjon 

• TUTA VIRKER! Fikset dagtid 4/10-2022.  



 

 

 
4. Håkkihoder 

• Fått masse skøyter og hjelmer 

• Kan benyttes på S&H skolen 
 

5. Søkt midler 

• Boa.no 15 000,- Avslag på e-post 

• Idrettskretsen: søkt om 140.000 til jentehockey 

• Gjensidigestiftelsen: søkt om 140 000 til 
jentehockey 

6. Warrior avtalen 

• Ikke fått utstyr 

• Kyrre ringer Torshov for å høre hvor det er. 
7. Sponsor  

• Silje og Marita har sendt sponsor søknader til lokale 
bedrifter.  
 

8. Bod 

• Damer tar over HL3 bod om laget trekkes fra serie 

• Ja/nei: JA- de får 14 dager på å pakke ut av 
boden. 

• Dameboden: flytte rundt på boder- U8/U7 bytte? 
Blir det en bod til hver av lagenhetene, eller en bod 
til utstyr (felles utstyr). 

9. U14 

• Styret sender en bestilling til Sportsligleder på hva 
planen er for å sikre at U14 fortsetter til U15. 

• Noen av jentene på U14 burde bli med på 
regionslag- men Rune har ikke fått kontakt med alle- 
gjennom lagleder etc. 

10. Gruppebilde 

• Lima foto: 07. november er satt opp  

• Line sender over liste over U7 spillere til Kyrre. 

• Damelaget har bestilt eget, jentehockey fikser selv. 
11. 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  
12. Jentehockey - lag 

• Spond- mammaen til Jenny kan hjelpe til- sammen 
med Silje (Silje kan starte) Line/Morten oppretter 
under Club Spond gruppe. 

• 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. 

• Jentedag: lørdag 15/10- må vite nøyaktig 
klokkeslett og kommuniseres ut.- Ligger ute på 
istidene (etter møtet) 

 
13. U21 bredde 

• Sindre Jessen er lagleder 

• 20-22 spillere- flere som ikke har innløst lisens etc. 

• Mangler de som skal ha kontroll på 
kampansvarlig/kamplive 

• 4 lag i serien 
 

14. Kongepokal  

• Trenger ett låsbart skal vi kan stille ut Damenes 
kongepokal i  

• Må få tak i ett vitrineskap- Silje fant ett på Finn- se 
om vi får det  

• Må da skaffe en lås 
 

15. Oppdatere nettsiden/nettbasert kommunikasjon 

• Harald tar kontakt med kontaktpersonen fra 
IL/Fotball- Kyrre har sendt, Harald info om hvem. 

• Silje har tilgang til Facebook og Instagram- sørge for 
at Niklas har tilgang 

• Legger man ut bilder med vanten på- husk å tagge 
med #Sparebankstiftelsen 

 
16. Trenger teknisk utstyr: 

• Sinder og Niklas trenger PC/iPad, printer, kamera og 
prosjektor 

• Line sender ut info til alle om dette gjennom Spond 
Club 

 
17. Spond- Julelodd 

 


