
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset Hasle Løren  

 

 
13.03.2019 

Til stede: Nina Østbye, Kristoffer Bergli, Hanne Gry Sandøy, Marianne Thobiassen og Elin Ruhlin 
Gjuvsland 
Forfall: Hilde Tofastrud og Trine Dahlstrøm Jonassen 
Referent: Anne Kjersti Røise 

 
 

Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 
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Trenersituasjonen 
Alle lagenheter over 12 år skal få tilbud om betalte trenere. 
Trenerlønninger ligger per i dag rundt 40.000 kr jf. tilbakemelding fra andre 
håndballklubber, og de andre enhetene i HL. 

• Det er per i dag veldig vanskelig å få tak i profesjonelle trenere i Oslo. 
Per nå har vi et par tips som skal følges opp.  

• Det kan være aktuelt å overføre en av trenerne fra J15 til J13.  

• Det er en pågående forhandling om lønn med hovedtrener for J15.  
 
Konklusjon 
Elin følger opp trenersituasjonen videre. Styret vil ikke strekke seg lenger 
når det gjelder økonomiske rammer for forhandling med hovedtrener for 
J15. Lagenheten står eventuelt fritt til å dekke ytterligere lønnskostnader 
fra egen lagkasse hvis dette skulle være aktuelt.  

Elin har ansvar for å skaffe 
profesjonelle trenere til 
alle lagenhetene 
 
Jan Rune har fått i oppgave 
å forhandle med 
hovedtrener for J15. Nina 
følger opp på vegne av 
styret. 
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Dommersituasjonen 
Per i dag har vi for få dommere i forhold til antall lag. Denne sesongen 
har vi kjøpt dommerkvoter fra Linderud IL à 7000 kr, og har hittil ikke 
blitt ilagt gebyr av Regionstyret.  
 
Konklusjon 
Det er viktig at styret har fokus på å få på plass flere dommere.  

• Styret må rekruttere, og sørge for at det blir gjennomført dommer 1 
kurs for J13. 

• Ved behov gjennomføre dommer 2 kurs for J15 jentene 

• Kristoffer og Marianne forøker å få gjennomført dommer 1 kurs 
(kreves for å kunne bli dommeransvarlig).  

Kristoffer blir ny 
dommeransvarlig. 
Marianne bistår ved behov. 
 
Trine vil sørge for at det 
stiller dommere på 
gjenstående 
hjemmekamper. 
 
Trine og Kristoffer sørger 
for at det blir gjennomført 
dommer 1 kurs for J13. 
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Oppgaver som må igangsettes eller gjennomføres før sommeren  

• lage årshjul for å synliggjøre faste aktiviteter/oppgaver  

• Oppdatering av nettsider 

 

Elin 

Anne Kjersti 



 • Utsending av informasjon fra styret (herunder endring treningsavgift)  

• Bestilling av treningstider på bakgrunn av innspill fra lagenhetene 

• søke om treningstid på Vollebekk og Løren skole  

• Påmelding av lag i seriespill (frist 30.april)  

• Forberede oppstart av håndballskole  

• Gjennomgang og "vask" av medlemsliste sammen med daglig leder 

• Kiosk (kjøpe inn eller organiserer innkjøp) 

• Følge med på mailkontoene 

• Forberede klubbdag/aktivitetsdag i begynnelsen av september 

 

Anne Kjersti 

Marianne 

Marianne 

Nina og Elin 

Ansvar ikke tildelt per nå 

Kristoffer 

Hanne Gry 

Marianne og Nina 

Ansvar ikke tildelt per nå 
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Saker til AU 
Elin skal ta opp følgende saker i AU:  

• Det er ønskelig at dagens J15 får midler fra klubben til Bring-satsning 

neste sesong (landsdekkende cup) 

• Det er viktig at tilgang på tidlige treningstider i hallen forbeholdes barn 

Elin 
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Eventuelt 
Hanne Gry og Nina har oppdaget at døren til kiosken har stått åpen, og at 
det meste av innhold i er borte.  De er usikre på om det har vært innbrudd, 
eller om noen har glemt å lukke døra.  

Hanne Gry/Nina melder fra 
til driftsleder 

 
 
 
 
 
 


