
 

 

 

Til:  Oslo idrettskrets 
 Norges håndballforbund, Region Øst 

 

  Oslo, 28. februar 2022 

Søknad om treningstid i kommunale haller 

Ettersom Lørenhallen i Løren idrettspark skal rives, søker Hasle-Løren håndballgruppe om 
treningstider i kommunale haller fra og med sesongen 2022/2023. Klubben har følgende ønsker: 

- At klubben forblir samlet, i alle fall ikke blir spredd ut over mer enn to haller. Dette for å 
kunne beholde klubbtilhørighet og samarbeid mellom lagene. 

- At klubben blir tildelt haller det er mulig å gå eller sykle til, innenfor bomringen.  

Etter oppfordring fra Region Øst peker klubben på følgende tre haller som aktuelle treningssteder: 
Årvoll flerbrukshall, Tegleverket idrettshall og Linderudhallen/Linderud flerbrukshall.  

Hasle-Løren håndballgruppe sine spillere kommer hovedsakelig fra nærområdet til Løren idrettspark; 
Risløkka, Refstad, Løren og Sinsen. I tillegg har vi en del spillere fra mer sentrumsnære områder, da 
håndballtilbudet i sentrum er begrenset. En andel av våre spillere vokser opp i trangboddhet. Barn 
som vokser opp med trangboddhet har ekstra behov for fritidstilbud i nærmiljøet, og flere av dem 
har heller ikke foreldre som stiller opp for idrettslaget. Koronapandemien har også gjort avstanden 
fra familier med kulturell lav tilknytning til den organiserte idrettskulturen større. Vi frykter at 
treningstider i haller utenfor vårt opplevde nærområde vil gjøre at vi mister enda flere spillere, på 
grunn av både praktiske og økonomiske barrierer. For flere av våre spillere vil det være en betydelig 
kostnad å måtte ta kollektivtransport til og fra trening, og de store kullene vi har i barneskolealder vil 
dessuten ikke være i stand til å reise alene.  

Mange av lagenhetene våre er dessuten skjøre etter to år med korona. Slitasjen på de engasjerte 
frivillige har også vært mye større enn i normalår. Håndballgruppen forsøker etter beste evne å 
bygge kultur og samhold i klubben, og har satset ekstra på å gi ungdommene i klubben muligheter 
som hjelpetrenere og dommere. Dersom klubben sine treningstider blir spredt utover flere haller, vil 
vi miste muligheten til samhandling mellom lagenhetene, og det vil bli mer komplisert å gi 
ungdommene mulighet til å utvikle seg som trenere og dommere og få framdrift på vår sportslige 
plan. 

På vegne av Hasle-Lørens håndballgruppe ber jeg om at klubbens ønsker respekteres og at vi 
sammen kan finne gode løsninger for barna og ungdommene, som vokser opp i et 
transformasjonsområde uten særlig mange alternative fritidstilbud i nærmiljøet. Sammen kan vi 
beholde og styrke håndballgleden! 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Kristine Soltvedt  
Leder i håndballgruppen 

håndball@hasle-loren.no     
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