
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Videomøte  

 

 
15.04.2020 

Til stede: Marianne Thobiassen, Anne Kjersti Røise, Hanne Gry Sandøy, Anne Kristine 
Soltvedt og Espen Dåsvand. 
Fraværende: Jørn-Henning Lien og Oda Mannsverk. 
Referent: Anne Kjersti Røise 

 

Sak 
nr 

Sak Ansvar/oppfølging 

1 
 
 
 

Påmelding av lag neste sesong 

• Frist for påmelding av lag og registrering av dommere er 30. april. 
https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-
/praktiske-verktoy/spilltilbudet-ro/. Trenere og lagledere har fått 
beskjed om dette via Spond, men må følges opp med frist etc. 

• Påmelding skal gjøres av en person i styret 

• Styret kaller inn til et videomøte neste uke med trenere og 
lagledere, med fokus på neste sesong 

o påmelding av lag 
o hvordan sørge for sportslig og sosialt tilbud i disse 

koronatider ref. punkt 4 under. 

Espen sender ut 
påminnelse til trenere i 
Spond. 
 
Anne Kristine sørger for 
påmelding av lag innen 
frist. 
 
Anne Kjersti kaller inn 
til møte. 

2 Trenersituasjonen 
Espen fra sportslig utvalg informerte om at de er i dialog med noen 
aktuelle trenerkandidater for ungdomslagene. Siden det neste sesong 
blir ny Juniorserie for 17-20 år, vil man primært se etter en hovedtrener 
for J2001-J2003 (og evt også J2004). 

 
Sportslig utvalg 
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Økonomi 

• Håndballgruppens økonomi er ikke sterkt påvirket av 
koronasituasjonen per nå, men dette kan endres i løpet av året. 

o DHL-stafetten er avlyst i år, noe som vil gi tap av inntekter til 
lagenhetene. 

o Potensielt mindre innbetalte treningsavgifter og lavere 
inntekter på salg av julekalender enn budsjettert pga frafall 
eller færre kan betale 

Tiltak vurderes fortløpende ved behov. 

• Rutiner for håndtering av betaling av fakturaer ønskes 
gjennomgått/diskutert med daglig leder. 

 
Anne Kristine kontakter 
daglig leder 

4 Rekruttering / Hvordan beholde spillerne i disse koronatider 
Håndballtreninger har vært avlyst siden midten av mars, og 
garderobeanlegg og hallen er fysisk stengt. 

 

• Anne Kjersti tar 
kontakt med 

https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/praktiske-verktoy/spilltilbudet-ro/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/praktiske-verktoy/spilltilbudet-ro/


• Regjerningen har bestemt at alle type idrettsarrangementer forbys 
fram til 15. juni. Oppdatert status kommer i begynnelsen av mai. 

• Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger 
for organisert trening: 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-
utovelse-av-idrettsaktivitet/ 

• Ordinær håndballaktivitet er fortsatt ikke aktuelt, men styret ønsker 
at det startes opp aktiviteter igjen i håndballgruppen. Dette må 
organiseres innenfor rammene av idrettsforbundets anbefalinger. 
Det kalles inn til møte neste uke med trenere og lagledere for å 
diskutere hvordan dette kan gjennomføres i praksis ref. punkt 1. 

banefordeler i 
fotballgruppa for å 
sjekke om vi kan få 
noe treningstid på 
fotballbanene 
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Møter 
Oppsummering fra gjennomførte møter 

• Hovedstyremøte 31. mars: Det ble gitt et kort referat fra møtet. 

• Møte om neste sesong i regi av Region Øst: Gjennomført som 
videomøter, og flere fra håndballgruppen har deltatt. Mye nyttig 
informasjon om neste sesong.  

Kommende møter 
Årsmøte i Hasle-Løren er utsatt til torsdag 28. mai kl 18.00. Blir 
sannsynligvis digitalt møte. 

 
 
 
 

6 Orienteringssaker 

• Alt utstyr er bestilt ref. at vi har fått midler fra Gjensidigestiftelsen 
(105.000,-), og en del er også mottatt. Status er oversendt 
Gjensidigestiftelsen, og sluttrapport sendt. Frist var 1. mai 2020.  
 

 
 
 
 

   

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

