
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Klubbhuset Hasle Løren  

 

 
12.03.2020 

Til stede: Nina Østeby, Marianne Thobiassen, Anne Kjersti Røise, Kristoffer Bergli, Hanne 
Gry Sandøy, Jørn-Henning Lien, Oda Mannsverk og Anne Kristine Soltvedt 
Referent: Anne Kjersti Røise 

 

Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 
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Info fra sportslig utvalg 
Resultat fra trenerundersøkelse 
Det er fortsatt enkelte trenere som ikke har svart på 
trenerundersøkelsen. Men foreløpige svar tyder på at: 

• Det vil være behov for å finne en ny betalt trener til minimum et 
par av ungdomslagene  

• En del trenerne fortsetter på barnelagene, men det vil på flere 
lag være behov for å få inn flere nye trenere.  

 
Det er dialog med et par kandidater som er aktuelle som betalte 
trenere. 
 
Foreløpig resultat fra spillerundersøkelse 
16 har svart per nå, hvorav 11 fra J03/04. De fleste er fornøyde med 
selve laget. 
 
Trenerforum 
Utgår inntil videre pga koronasituasjonen.  

Jørn Henning og 
sportslig utvalg følger 
opp videre 

2 Saker til klubbens årsmøte 26. mars (frist 12. mars) 
Håndballgruppen vil melde inn fire saker til årsmøtet innen frist i dag: 

• Økonomi som barriere  

• Medlemskap, rekruttering av flere medlemmer 

• Bruk av Rubic  

• Økt samhandling på tvers av gruppene 
 
Vi sjekker om årsmøtet opprettholdes, eller om det utsettes pga 
koronasituasjonen. 

Anne Kristine sørger for 
at sakene blir sendt til 
angitt e-postadresse i 
løpet av dagen.  
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Kjøp av utstyr 
Første bestilling av utstyr er sendt: 4 oppblåsbare mål, 2 store faste mål, 
Treningsmatter, Tjukkas, softballer,  
 

Marianne følger opp 
 



Vi søker om omdisponering og utsettelse for resten av midlene, da 
behovet er noe endret fra da søknaden ble sendt. Frist 15. mars. 

4 Koronasituasjonen  
På bakgrunn av at Oslo kommune har hevet til beredskapsnivå 3, 
besluttet styret 11. mars å avlyse alle treninger på ubestemt tid. Beskjed 
er sendt på Spond til trenere og lagledere, i tillegg til at informasjon er 
lagt ut på nettsiden. Garderober og hallen er fysisk stengt fra 12. mars.    

Anne Kjersti følger opp 
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Møter 
Kommende møter 

• Region Øst sine informasjonsmøter angående neste sesong er 
avlyst inntil videre pga koronasituasjonen  

• Hovedstyremøte 31. mars 
 

 
 

6 Nytt styre – roller og ansvar 
Oppgaven som dommeransvarlig må ivaretas 

• Vi må ha tilsynsvakter til å passe på dommerne våre. Vi bestiller 
vester med trykk, oppgaven legges til foreldre som har ansvar 
for gjennomføring av arrangementet i hallen. 

• Vi undersøker om forelder fra J2003/2004 kan være 
dommeransvarlig 

• Vi må undersøke om noen fra J18 er aktuelle som dommere for 
HL neste sesong 

• Samling med alle dommerne før sommeren 

Marianne følger opp 
 

 


