
 

REFERAT STYREMØTE HASLE-LØREN IL AVD. HÅNDBALL 

Kontoret ved hallen 

23.05.17 

Til stede: Elin Ruhlin Gjuvsland, Janne Dåsvand, Marie Torrealba, Maria Skarsbø Moen 
 
Forfall: Trine Dahlstrøm, Marius Raknes, Arne Jan Flølo, 
 
Referent: Marie Torrealba 
  

Sak nr.   
1. Klubbhuset – håndballforbundets satsning på å hindre frafall 

Innledende analyse ble gjort og sendt inn til forbundet.  
 

 

2. Hovedtrener J14 
Det inngås en toårig avtale med Bjørn Kenneth Muggerud som 
hovedtrener for J14. Han vil følge opp tre av fire ukentlige 
treninger og kamper/ cuper. Han vil også bidra til sportslig 
utvikling av de andre lagene ved å bistå trenerne. 
 

 

3. Rekruttering av gutter 
Foreldremøte med guttene skal gjennomføres før sommeren. Det 
er gjennomført et foreldremøte tidligere for de yngste guttene 
der det meldte seg 2 frivillige til å bidra fremover. 
For G2007 er det tatt kontakt med Linderud, og de har tilbud for 
denne gruppen som vi vil informere foreldregruppen om på 
foreldremøte. 
 

 

4. Oppstart høsten 2017 
Trener for 2011-kullet: Hege Rønning er på plass fra sesongstart, 
flere trenere må rekrutteres når sesongen er i gang. 
Oppdatering av TA med spillere og lagledere/trenere må 
gjennomføres. 
Plakater/ invitasjon til skolene må være klar før sommeren. 
Invitasjon sendes også ut til foresatte for fotballspiller opp til 4. 
trinn. 
Prosessen med avklaring av treningstider starter nå og forsøkes 
avklart før sommerferien. 
 

 

5. Dekning av kostnader for trenere på cup  



Det har kommet krav om dekning for tre trener for to lagenheter. 
Styret viser til tidligere vedtak om at det kun dekkes kostnader for 
en trener per lagenhet. Resten må evt dekkes av lagkassene. 
 

6. DHL-stafett 
Alle lagenhetene fra og med jenter2007 og oppover har fått 
tilbud om deltakelse for å skaffe penger til lagkassa. Lagenhetene 
må selv bestemme hvordan pengene skal fordeles videre.  

 

 
 
Møtetidspunkter framover 
22.6 kl. 20.00 – med blant annet gjennomgang av kampoppsett for neste sesong. Trenere 
inviteres. 

 
 

 
 
 


