REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL
Trenerkontoret Hasle Løren

30.04.2019
Til stede: Nina Østeby, Marianne Thobiassen og Anne Kjersti Røise
Forfall: Hilde Tofastrud, Kristoffer Bergli og Hanne Gry Sandøy
Referent: Anne Kjersti Røise
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Sak
Trenersituasjonen
For J03/04 er det et alternativ å fortsette med dagens
hovedtrener. Styret har gjennomført møte med fokusgruppen
og med hovedtrener, og styret utarbeider nå et utkast til avtale
innenfor satt økonomisk ramme. Det er satt som en
forutsetning at avtalen blir signert, og at dette må skje i løpet
kort tid.
Får styret avtalen med hovedtrener for J03/04 på plass, må vi
også raskt få avklart trenersituasjonen for J05/06. Dette tas opp
til diskusjon på nytt neste møte.
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Overføring av lagenhet fra Linderud IL
28. april ble styret kontaktet av J01/02 lagenheten fra
naboklubb Linderud IL med forespørsel om overgang for hele
enheten med trener. Bakgrunn for forespørselen er at samtlige
spillere ønsker å fortsette med en trener, men styret i
Linderud ønsker ikke en slik løsning. Linderud IL har ikke
alternativt trenertilbud til laget per nå. Lagenheten mener at
laget vil nå gå i oppløsning om de ikke finner en løsning.
Etter avklaring fra forbundet om at det er mulig å overta en
enhet på denne måten. Styret hadde et kort møte med
lagledere 29. april for å få mer informasjon. I etterkant av
dette har det vært dialog med potensiell trener, for å avklare
at hans lønnsforventinger er innenfor en akseptabel ramme.
Videre har det vært dialog med styret i Linderud IL. Leder av
Linderud Håndball bekreftet at styret var informerte om at
lagenheten har kontakt Hasle-Løren. Det ligger ingen alvorlig
konflikt bak denne saken, og hvis vi tar imot J18 så vil ikke det
gi noen konflikt med Linderud Håndball.

Ansvar/oppfølging

Anne Kjersti og Nina sørger for
at avtaleutkast blir ferdigstilt og
sendt til hovedtrener.

Elin går i dialog med J05/06
lagenheten for å avklare deres
ønsker og med aktuelle
trenerkandidater.

Nina bekrefter til lagenheten at
HL er positive til en overgang,
gitt at vi kommer til enighet
med trener om en avtale.
Styret avtaler møte med trener
så raskt som mulig.
Nina melder på ett lag i
seriespill (nivå 1) + regionscup
Kristoffer avklarer
dommersituasjonen.
Håndtering av overganger,
innkjøp av trøyer og alt annet
praktisk tas når ting er endelig
avklart.

Styret er ikke interessert i å bidra til dårlig samarbeidsklima
med naboklubbene. Så lenge dette ikke er et tema her så er
styret innstilt på å hjelpe denne lagenheten. For vår klubb vil
dette bety at vi får et eldre lag som snart er seniorer, noe som
kan være en fordel med tanke på å bygge klubb (mulige
dommere og trenere).
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Påmelding av lag
Følgende er meldt på av lag innen fristen 30. april:
J18 01/02): 1 lag i seriespill (nivå 1) + regionscup
J16 (03/04): 2 lag i seriespill (nivå 1 og 2) + regionscup + Bring
J14 (2005): 1 lag i seriespill (nivå 2)
J13 (2006): 1 lag i seriespill (nivå 2) + temaserien
J12 (2007): 1 lag i seriespill (nivå 2) + temaserien
J11 (2008): 3 lag i seriespill (1 lag i nivå 1 og 2 lag i nivå 2)
J10 (2009): 2 lag i seriespill, et i nivå 1 og et i nivå 2
J9 (2010): 1 lag i seriespill (kortbaneserien)
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Økonomi
Styret har fått tilbakemelding på at budsjettet for
håndballgruppen som ligger på klubbens nettside ikke er i tråd
med vedtatt budsjett på årlig møte. Nina har sjekket og det
stemmer at dette er feil (2017 tall som ligger ute nå)
Avklaring av treningstider
Styret har fra før søkt om treningstid på Løren og Vollebekk
skole. Ved at det nå kan bli enda en lagenhet med behov for
treningstid så kan det også være aktuelt å søke andre
kommunale haller om treningstid. De eldste jentene vil ha
mulighet til å dra både til Årvoll, Tegleverket og Linderud.
Saker til neste møte 8. mai
• Organisering av bistand på DHL stafetten v/Nina
• Behov for grupper - diskusjon
• Dommersituasjonen v/Kristoffer
• Trenersituasjonen - status
• Hvis tid – gjennomgang av budsjettet v/Nina

Styret har tidligere vedtatt at vi
støtter deltakelse i Bring for
J03/04 forutsatt at lagenheten
dekker halve kostnaden.
Siden påmeldingsfristen for
lag er i dag (30.april) har styret
valgt å melde på ett lag i Bring.
Skulle foreldregruppen ikke
ønske å bidra økonomisk vil
styret trekke laget, og ta den
økonomiske belastningen
knyttet til dette.
Nina følger opp mot daglig
leder slik at dette blir rettet
opp.

Marianne sjekker ut
mulighetene og sørger evt. for
at søknad bli sendt.

