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ÅRSBERETNING SESONGEN 2013 Hakadal IL Alpin
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Leif - Åge Sørlie
Bjørn Erik Graff
Erik Fjeldstad
Rolf Martin Næss
Hege Krogh
Terje Nummedal
Tone Wammeli

Valgkomité:

Aase Bjerke Manger
Arne Ove Forårsveen

Representant i Hakadal IL Hovedstyre har vært Leif - Åge Sørlie
Det er avholdt 10 styremøter i perioden.

Vår visjon står fortsatt ved lag:

Hakadal Alpin skal ivareta alpin skiløping på alle nivåer. Det skal skapes
bredde via tidlig rekruttering og målrettet utvikling. Det skal skapes
inspirasjon og idrettsglede gjennom variasjon, entusiasme og kompetanse.
Det skal skapes et sunt og godt miljø hvor løpere, foreldre og trenere
trives og ønsker å bruke fritiden sin.
Visjonen og resten av sportsplanen finner dere på nettsidene våre www.hakadal-il.no
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LEDER
Jeg lovte at jeg skulle komme tilbake med referat fra Varingskollen 50 år, som ble markert
med en stor fest på Aas gård, lørdag 2. mars 2013. Det ble en kjempefest. Ute ble det på
storskjerm vist gamle filmklipp fra NRK fra arrangementer i Varingskollen gjennom årene.
Tidlig på kvelden kunne vi skimte et fakkeltog som snodde seg nedover Olaløypa. Det ble
gjennomført av våre alpinutøvere.
I ettertid en sesong med et høyt aktivitetsnivå. En stabil trener kjerne, som etterfylles med
våre egne ungdommer som ikke kjører aktivt lenger. Der har vi en styrke som beholder
ungdommene etter at de selv har lagt opp. Andre lag og grupperinger misunner oss dette.
Det skal sies at vi gjør noe for å beholde dem også. Vi tilbyr dem trenerkurs. Skiskolen fikk
denne sesongen et nytt navn. Vi endret det fra skiskole til Alpin Skileik. Her er det også
behov for mange instruktører. Nytt her ble også at vi tilbød instruktører trenerkurs, både til
foreldre og ungdommer.
Mye trening ligger bak for å oppnå gode resultater. Barmarksesongen begynner allerede i
mai for de eldste. Som vanlig mye variert trening, for å gjøre treningen gøy. Fruktene høstes
gjennom vintersesongen. 5. plass til Thea Louise Stjernesund i storslalom under NM for
senior på Oppdal og 1. plass til Jonas Buer i Super-G under Benditcup på Ål, var
høydepunktene. Arrangementsmessig var det som vanlig mange renn vi stod for. Det som
tok kaka var NM i Slopestyle og Bigair, som ble avviklet på Vierli i Rauland/ Telemark første
helga i april. Mellom10 og 20 foreldre dro av gårde, fyllte opp biler og hengere, og
gjennomførte et mesterskap med glans under solfylte dager.
For å utfylle mer rundt skiskolen. VI hadde takket av Mona Adolfsen som hadde ledet
skiskolen over mange år. Vi fikk kanskje ikke den rekrutteringen som vi kunne tenke oss,
med at vi får med oss barn fra skiskolen over i de yngste treningsgruppene. Sesongen ble
kort så i ettertid så vi at vi heller ikke da lyktes med å få mange nok barn over i aktiv trening.
Vår jibbegruppe har over alle årene vært så populær at vi har hatt venteliste hvert år. Videre
har vi satt en nedre aldersgrense på 12 år. Vi «la ned» de tidligere skicross-kursene, og
etablerte et nytt jibb-kurs i forbindelse med skiskolen, eller skileiken som jeg nå må huske å
si. Nettopp for at vi kunne tilby yngre utøvere innblikk i jibbing. Det er heller ikke å stikke
under en stol, at skileik er en viktig inntektskilde for klubben.
En annen stor inntektskilde for oss har alltid vært bruktmessa som vi avvikler hvert år i
oktober eller november. Et av problemene ved bruktmessa, er at vi ikke får inn nok barneski.
Det er det tydeligvis et marked for. Noen ny grep ble gjort, ved at vi la ned et større arbeid i
forberedelsene til messa. Vi flyttet messa tilbake til Rotnes, ved at vi leide Bjertneshallen. Vi
kjøpte inn en del skiutstyr fra noen skiutleier i blant annet Varingskollen. Videre fikk vi tak i en
del andre ting som vi solgte på provisjon fra en sportsbutikk- En mengde klær og bagger fikk
vi også tilgang til. Vi økte omsetningen fra tidligere 130’ kr. til over 450’ kr.
Idrettslaget hadde vokst ifra sine gamle WEB-sider. Etter en kort prosjektfase, med sterk
medvirkning fra alpingruppa, var nye siden på plass i april 2013. Vi må nok akseptere at
disse sidene ikke ble så mye brukt av gruppene hver for seg som informasjonskanal.
Facebook har tatt mer og mer over. Jibbegruppa har lenge hatt sin gruppe. I sesongen ble
det også opprettet en gruppe til for alpinistene.
Hilsen Leif - Åge Sørlie
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SPORTSLIG LEDER
Første sesong som sportslig leder valgte vi å satse på å få skiskolen opp å gå igjen,
skiskolen byttet navn til Alpin Skileik. Dette pga at det skulle baseres mer på lek og moro. Vi
hadde 5 forskjellige grupper, knøtt, nybegynner, vg1, vg2 og jibb. Disse gikk over 6 ganger
frem til vinterferien. Alle fikk tilbud om å være med på alle telenorkarusellene kostnadsfritt.
Dette for å rekruttere unge lovende pent opp i gruppe 4. Etter en god jobb og oppfølging fra
instruktørene på VG 2 fikk vi opp en del nye utøvere. Jibb var nytt for Alpin Skileik.
12/13 sesongen startet høsten for alvor med Hardhausen. Denne startet på Hellerudsletta,
opp i noen harde runder i Hakadal og avsluttet i klatreparken i Tryvann. Vi hadde deltagere i
fra Oslo og Akershus.
Sölden var samlingsstedet i høstferien og første helgen i desember var det familiesamling i
Trysil. Disse samlingene var høydepunktet på høsten 12/13 sesongen. Dette er viktig også
for det sosiale.
Varingskollen bød på fantastiske forhold fra start til slutt, det var vel ikke en dag med
”påskeføre” i løpet av sesongen. Vi fikk arrangert våre renn HL, TL og FIS på en utmerket
måte med topp forhold. Hakkebakkerennet ble slått sammen med Rælingespretten og
Åsliafarten som fikk navnet Romerike mini tour. Dessverre var det ikke mulig å arrangere
NM for jibberne i Varingskollen da denne ble for liten, så vi valgte å arrangere dette på Vierli
med ca 90 deltagere. Vinterferien ble brukt til samling for alle gruppene. Denne valgte vi å
kalle vintercamp. Den innhold barmark samt skikjøring. Dette håpet vi på ga mersmak og
skulle bli en tradisjon. De yngste gruppene valgt også denne sesongen å dra til Ål og Bendit
med stor suksess. Denne er viktig for rekrutteringen for både portkjørere og jibbere.
Hakadal og Varingskollen har opparbeidet seg et godt ry når det gjelder treningsfasiliteter.
Dette synes godt da vi har jibbere i fra hele Romerike og alpine klubber som har kjøpt seg
plasser hos oss før sesongen. Det tyder også på at trenerne vi har gjør en fantastisk god
jobb som da andre klubber legger merke til.
Det ble trener skifte på gruppe 3 og 4 etter sesongen. Dette gjorde vi for å styrke tilbudet på
de yngre gruppene. Emilie Ønvik tok hovedtrener ansvaret for gruppe 3 og Arne Forårsveen
hovedtrener ansvaret for gruppe 4. For gruppe 1 tok Andreas Løchen hovedtrener ansvaret
og Andre Hagen for gruppe 2. Disse ønsket da å samarbeide tettere. Vi var usikre på
hvordan fremtiden så ut med utøvere. Men dette løste seg da Lørenskog og Harestua ønsket
å kjøpe seg inn hos oss. Dette gjorde at vi har fulle HL og TL grupper. Jibberne har også full
gruppe med ventelister. Dette lover godt for fremtiden. Alle trenerne fikk nye oppdatere
kontrakter denne sesongen. Vi takker trenerne som sluttet for innsatsen.
Vi rekrutterer også i år utøvere til skigymnaset. Dette tyder nok en gang på at vi gjør mye
bra.
Jonas Buer fikk Erling Olav Fjeldstad minnepris for en utmerket sesong.
Avslutningen ble avholdt med klubbmesterskap for jibberne og alpinister i Varingskollen.
Hilsen Erik Fjellstad

Side 4 av 16

Årsberetning sesongen 2013
Hakadal IL Alpin

Bilde fra premieutdelingen etter klubbmesterskapet, Mads Andreas, Sivert og Birk

ØKONOMI
Årets resultat går i pluss med 126.000,-. Dette skyldes i hovedsak en MVA kompensasjon
som er ca 120.000,- høyere enn budsjettert. En positiv overraskelse på tampen av fjoråret.
Resultat av årets bruktmesse var ca 100.000,-, det er litt lavere enn budsjettert. Omsetningen
økte kraftig, men vi sitter igjen med et lite varelager.
Sponsorinntekter har økt i forhold til budsjett, fortsatt fokus på kontakt med sponsorer og
videreutvikling av dette.
Det er mottatt hele 184.000,- i gaver fra foreldre som vi via Norges idrettsforbund har brukt
fradragsordning for skattefritak for.
Lønnskostnader har økt med ca 60.000,- i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak økt
aktivitetsnivå mye grunnet flere samlinger pga dårlige snøforhold hjemme.
Leie av treningsfasilitet har økt med 70.000,- i forhold til budsjett. Dette skyldes etterslep på
faktureringer fra Varingskollen samt økte kostnader ved leie av Marikollen.
Løpere og foreldre er ajour med treningsavgifter og samlingskostnader. Fortsatt fokus på
purringer på utestående beløp.
Likviditeten er god, bra dialog mellom kasserer og regnskapsfører.
Hilsen Rolf Martin Næss
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ALPIN SKILEIK 2013
Målsetting:
 Alpin Skileik skal bidra til forbedret rekruttering til Hakadal Alpin sin GR 4
 Alpin Skileik skal være et lavterskeltilbud til alle barn som har lyst til å lære å stå på ski
 Alpin Skileik skal være en inntektskilde til finansiering av Hakadal Il Alpin sitt ordinære
treningstilbud
Om Alpin Skileik
Den andre uken i januar startet Alpin Skileik opp med mange forventningsfulle barn. Alpin
Skileik 2013 samlet totalt rundt 135 barn. Disse deltok på kurs i hhv. 6-, og 10 uker,
Avslutningsarrangement ble slått sammen med det siste Telenor Karusell rennet.
Skiskolen har vært gjennom en «total makeover» og fremstår i ny drakt som Alpin Skileik.
Endringsarbeidet har vært gjort av Erik Fjeldstad og undertegnede i samarbeid med Linda
Amundsen. Treningstiden er økt til 1,5 timer per gang over 6 uker for alle, bortsett fra
Knøttekurs som fortsetter med 1 time over 10 uker. Dette har vært veldig godt mottatt.
Det er blitt laget nye skilter for oppmøtesteder. Nye vester med farger er blitt kjøpt inn til de
ulike partiene. Det praktiske rundt oppstart i bakken og informasjon i forkant har fungert
meget bra.
Som tidligere år var det størst interesse for kursene som startet klokken 18:00. Imidlertid så
hadde vi på Ski- og bruktmessen forhåndsolgt 20 plasser med oppstart senere. Dette gjorde
at trykket på «gulltiden» ble mindre enn tidligere år. Endringen med å utvide treningstiden fra
1 time til 1,5 timer gjorde at vi måtte ta i bruk torsdagen, for flere kurspartier, for å få kabalen
med instruktører til å gå opp. Hakkebakken har også en begrensning mht plass.
Knøttekursene er de mest populære. Mange barn i 4-5 års alderen ønsker å lære å kjøre på
ski. På disse kursene fortsatte vi med tre instruktører og maks 10 deltagere. Øvrige kurs har i
utgangspunktet hatt maks 12 deltagere og to instruktører. Enkelte av kursene har imidlertid
blitt utvidet noe fra det opprinnelige antall for å gi plass til elever som blir flyttet fra andre
kurs. Vi hadde opprinnelig en ambisjon om å kunne tilby flere kurs med oppstart etter
vinterferien men belastningen på nøkkelpersoner blir for høy og vi måtte legge bort disse
planene.
Instruktørkabalen
Kabalen med å sette sammen instruktørteam er krevende. I 2013 hadde skiskolen 18
instruktører, samt et par vikarer som ble tilkalt av og til. Erfaringer tilsier at dette bør økes til
22 for å stå bedre rustet ved forfall. Vi har hatt flere voksne instruktører enn tidligere år. Dette
har vært positivt for å håndtere de aller yngste. Instruktørene fikk komprimert «Trener 1» kurs
i regi av Linda Amundsen. Flere av skiskoleinstruktørene har gitt uttrykk for at de ønsker å gå
videre med en treneroppgave, og mange av dem ser også at det er god erfaring å ha med
seg et år eller to fra skiskolen. Instruktørene fungerte gjennomgående godt og fikk mange
rosende ord og tilbakemeldinger fra foreldre.
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Forarbeide
En del av «total makeover» ble gjort ved å flytte Alpin Skileik over på ny weportal,
skileikalpin.wordpress.com og gjennom å ta i bruk Deltaker.no for kursadministrasjon og
betaling. Denne konverteringen ble gjort av Ragnar Stenersen og undertegnede. Dette har
ført til at det videre arbeidet med oppfølging av kurspartier og purringer har blitt svært
forenklet.
Avslutningsrenn
Årets avslutningsrenn ble slått sammen med siste karusellrenn. Deltakerne på Alpin Skileik
kjørte først en omgang i enkel løype og fikk utdelt premie. Deretter fikk de startnummer og
ble med i det ordinære karusellrennet. Dette økte deltakerantallet i karusellrennet og gjorde
at hele rennet tok noe lang tid for de ferske alpinistene og deres foreldre.
Knøttene hadde egen avslutning ved siste kursdag.
Veien videre
Det er ingen tvil om at en «total makeover» av Skiskolen var på tide. Hakadal Alpin sin Alpin
Skileik er populær og kan utvikles videre med ulike kurstilbud for på ukedager og helger.
Videre kan en jobbe med tilbud til voksne. Imidlertid så kan en se på endringene i 2013 som
første steg på veien mot et enda bedre tilpasset tilbud. Det er et potensial i skiopplæring som
vi ikke tar ut. Samtidig må vi erkjenne at alt kan ikke gjøres av nøkkelpersoner på dugnad. Vi
skal være der for barna og vårt motto er ”Å skape skiglede”, men vi må styrke ledelse og
koordinering av Alpin Skileik tilbudet om vi skal kunne evne å utvikle det videre. Det blir
imidlertid fra sidelinjen ettersom jeg takker av som leder for skiskolen og lar andre overta
dette utrolig viktige arbeidet for rekruttering og samhold.
Hilsen Bjørn Erik Graff
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JIBBEGRUPPA
Hovedtrener: Lars Tynes
Trener: Edvard Dalsegg Strand
Trener, foreldrekontakt m.m Terje Nummedal
Jibbegruppa hadde i sesongen totalt 43 utøvere hvor 3 av disse var jenter.
Alderssammensetningen var ifra 9 til 18 år.
Vi kom dessverre (også denne sesongen) veldig sent i gang med trening på egen snø. Flere
av våre utøvere hadde 7 helger på rad på Vierli før vi kom i gang med trening på
hjemmebane. Før jul arrangerte vi en vellykket og skadefri samling på Vierli hvor hele 95 %
av utøverne var med
Det er meget gledelig å se at flere og flere av våre blir med ut for å delta i konkurranser. 1012 stykker har vært med og konkurrert i Norwegian Open og Norgescupen til NSF igjennom
vinteren. Dette er en dobling sammenlignet mot året før, noe vi er meget godt fornøyd med.
Flere av våre yngste utøvere har hatt gode resultater noe som lover godt for årene som
kommer. Her kan flere nevnes, men det ble blant annet en flott 2 plass i Big Air til Trym
Thorsen Frøshaug i gutter 13-15 år.
Vi er også stolte over at Christian Nummedal har representert Hakadal Alpin/Jibbegruppa i 3
World Cup renn
Vi arrangerte også i fjor et Jibbekurs i regi av skiskolen. Her var det 12 som meldte sin
interesse som har vært en flott arena for å rekruttere inn nye håpefulle i Jibbegruppa.
Av andre arrangement så må det selvsagt nevne at vi var stolt arrangør av NM i Slopestyle
og Big Air. Takket være et meget godt samarbeid i mellom alpin og jibb så ble dette et
MEGET vellykket arrangement.
Værforholdene ga oss store utfordringer den siste uken før vi skulle arrangere med striregn
og sterk vind. Men takket være en kjempeinnsats fra våre funksjonærer i samarbeid med
Vierli, så fikk vi til en flott course som klubbene og utøverne ga meget gode tilbakemeldinger
på. Når vi i tillegg fikk strålende sol på konkurransedagene så ble det hele en perfekt miks
Vi vil nok en gang berømme alle som var med og bidro til denne suksessen. Dette var lagånd
i verdensklasse!!
Som er verdig avslutning på sesongen avsluttet vi med klubbmesterskap med musikk,
konkurranse, premieutdeling, grilling og sosialt samvær.
Sportslig hilsen
Terje Nummedal
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GRUPPE 1
Hovedtrener: Andreas Løchen
Trener: Vegard Ekstrøm og Simen Lund Svindal
Foreldrekontakt: Rolf Martin Næss
Samlingsansvarlig: Andre Joteig
Gruppen har bestått av 10 aktive løpere, 7 jenter og 3 gutter. En 96, fire 97, fire 98 og en 99
årgang. To løpere kommer fra Lørenskog Alpin. Tre løpere kommer fra Sørum og Skedsmo
kommuner. De siste fem kommer fra Nittedal.
Gruppen har hatt 8 samlinger. Gruppen har reist til:
 Juvass tre ganger
 Bispingen
 Sölden
 Trysil tre ganger
Det er trent SSL på mandager og torsdager i Varingskollen. SL trening har vært mandager i
Rælingen. Turntrening gjennom hele sesongen på onsdager i turnhallen på Lahaugmoen.
Enkelte SG treninger i Varingskollen i helgene. Barmarkstrening med løping, sykling, styrke,
samt mye klatring høsten 2012. Enkelte andre aktiviteter som downhillsykling, vannski,
Hardhausen etc. Det har også blitt tilrettelagt for trening i Varingskollen i vinterferien.
Hilsen Rolf Martin Næss
Foreldrekontakt gruppe 1
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GRUPPE 2
Treningsgruppa var ikke så stor, to jenter i 99 årgang, en jente og 3 gutter født i 2000. I
tillegg har Celine fra Lørenskog trent i gruppa.
Barmarkstreningen startet i mai og det var lagt opp til noen samlinger sammen med gruppe 1
før den store motivasjonssamlingen for barmark sesongen; Sölden. Der var topp deltagelse
og stort utbytte av øktene. En flott samling der utøverne ble godt kjent og la grunnlag for
videre satsing til sesongens høydepunkt – skirenn.

Trening i Sölden
Turntrening og innebandy er populære aktiviteter mens for Ironman og andre fysiske
utskeielser er det noen delte meninger om populariteten.
Utover høsten var det samlinger sammen med gruppe 1. For de ivrigste har det blitt 15-20
samlingsdager. Pga av lite snø tidlig på vinteren ble samlingsprogrammet litt amputert og
endret i forhold til plan.
Snøen kom sent og gjorde at treninga kom sent i gang i Varingskollen. Tilbudet var skitrening
3 ganger i uka, to storslalåm økter i Ola og en slalåm økt i Marikollen. Tidspunktet for øktene
var samtidig med gruppe 1. Det er veldig positivt for miljøet!
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Nytt av året var frivillig påmelding til landsrenn, mens kvalikrennene kun hadde noe å si for
hvilken pulje man fikk starte i. Så noen fikk senket skuldrene i kvalikrennene, og fikk bra
plasseringer selv om 4 er 2000 modell, og yngst i klassen.
Akershus stilte med en mega stor gjeng til landsrenn i Hemsedal! De fleste utøverne meldte
seg på, og foreldre leide hus i Hemsedal. Utøverne bodde sammen med resten av
Akershusgjengen. Selv om ingen av HIL’erne nådde helt opp, ble Akershus beste skikrets og
de som stod på pallen følte på det.

Anna og Celine før Super G i Hemsedal
På slutten av sesongen ble det som vanlig avholdt klubbmesterskap med god deltagelse fra
gruppa.
En stor takk til trenerne i gruppe 2 som har gjort en kjempeinnsats og stiller opp! Og spesielt
André som var i Hemsedal selv om han ikke var en del av Akershuskretsens trenere.

André forklarer…………
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Jeg vil også takke foreldrene som stiller opp på samlinger, alltid er positive til forespørsler om
dugnader, arrangering av renn m.m. De fleste har lang fartstid i klubben og vet å planlegge
fritiden etter alpin sesongens dugnader og renn.
Antall utøvere:
Hovedtrener:
Trenere:
Foreldrekontakt:

6
Andre Hagen
Viktor Bergseth
Roald Solbjørg

Hilsen Roald Solbjørg,
Foreldrekontakt gruppe 2

GRUPPE 3, U12 (11-12 ÅR)
Hovedtrener: Stian Sande
Trener: Arne Forårsveen
Foreldrekontakt: Bjørn Erik Graff
Treningsgruppe 3, U12 (11-12 år) besto i 2012-2013 av 8 barn hvorav 3 gutter f. år 2001, og
1 jente og 4 gutter f. 2002.
Stian Sande har vært hovedtrener for gruppa i perioden. Han har hatt med seg Arne
Forårsveen som hjelpetrener. Trenerne har delt treninger og samlinger mellom seg og dekket
utøvernes grunnleggende behov for input og oppfølging.
Barmarkstrening
I perioden august – desember trente gruppa barmark to dager i uka med hhv. en innetrening
på Hagen Skole og en utetrening i Varingskollen eller i området rundt. Flere av utøverne er
aktive i andre sommeridretter og kombinerer dette frem til høstferien. De kommer først inn for
fullt i barmarkstrening i regi av alpin i oktober.
Vintertrening
Vinteren 2012/13 startet på hjemmebane og i Hakkebakken i Varingskollen i starten av
desember. Varingskollen bruker forholdsvis lang tid på å åpne andre deler av anlegget noe
som påvirker negativt våre muligheter til å ha treningstraseer i desember. En har derfor
prioritert øvelser og frikjøring storslalom frem til starten av januar. I januar har gruppa gått
over til å kjøre to spesifikke storslalom treninger og en slalomøkt i samarbeid med Lørenskog
hver uke. Disse er blitt gjennomført i Nylendlia og Varingskollen. Det er også vært avholdt
fellestreninger med U12-gruppa i Rælingen både i Marikollen og i Varingskollen.
2001- gutter har hospitert sammen med gruppe 1 og gruppe 2 på slalom treninger i
Marikollen hver tirsdag. Treningsoppmøte har vært gjennomgående bra.
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Samlinger
Det ble avholdt 1 samling på Juvass og 2 samlinger i november/desember for gruppa i Trysil
med fokus på storslalom og slalom inkludert familiesamling i Trysil.
Det ble i tillegg avholdt samling på hjemmebane i Varingskollen over 2 dager i desember
sammen med Gr 4. I uke 8 2013 ble det arrangert Winter-Camp i Varingskollen over 4 dager
for alle gruppene. Fokus var Super-G/ Storslalom på morgenen og Storslalom/slalom på
ettermiddagen. 2001 – gutter har hospitert på samlinger sammen med GR 1+2 på Juvass,
Trysil og Kongsberg.
Renndeltagelse
Utøverne i gruppa deltok i Karusellrenn (telenor-karusell) og Hakkebakkerennet som ble
arrangert i slutten av januar. Hakkebakkerennet anno 2013 ble for andre gang arrangert i
Hakkebakken 2. Denne gangen med gode værforhold. Hakkebakkerennet var finale i
nyvinningen Romerike Alpin Mini-Tour 2013 og hadde over 140 deltakere. Våre egne utøvere
leverte meget gode prestasjoner og er fullt på høyden med utøvere fra både naboklubber på
Romerike og i Oslo.
Flere av utøvere har konkurrert i bakker som, Hurdal, Kirkerud, Kongsberg, Ingierkollen,
Kvitfjell i tillegg til de faste postene, Marikollen, Åslia.
Konkurransesesongen vinteren 2012-13 strakk seg for de fleste frem til midten av mars hvor
Bendit Alpinfestival på Ål ble det store høydepunktet på slutten av sesongen. Her var
Hakadal IL Alpin representert med utøvere fra gruppe 3 og gruppe 4 med foreldre, til
sammen over 70 personer. Vi kjørte sponset bilkortesje fra Opel og Mobile Kjeller og fikk vist
oss frem på en særdeles positiv måte. Været og føreforhold var denne gangen rettferdige.
Det ble også denne gangen Jonas Buer som hevdet seg i toppen i U12. Imidlertid så viste
flere av de andre meget bra nivå i flere øvelser.
Oppsummering
Vinteren 2012-13 var kanskje en gjennomsnittlig vinter i Hakadal. Jakten på snø preger
forsesongen. Meget stabile væreforhold i perioden januar- mars gjorde at alle treninger
kunne gjennomføres!
Gruppa har vært samlet over 2 sesonger pga. endringer i aldersbestemmelsene i U16 og
U14. Nå skal de eldste opp i U14 mens 2003- kullet blir en del av U12 gruppa neste sesong.
Gruppa består av barn i en alder hvor det er viktig å holde motivasjonen oppe gjennom trivsel
og mye riktig input. Gode opplevelser er viktig for å skape videre treningsiver og innsats.
Sosialt er gruppa sårbar dersom noen velger å gi seg med alpint. Jentemiljøet i gruppa har
vært lite. Undertegnede opplever som foreldrerepresentant at denne sesongen har løsningen
med hospitering opp fungert godt. Økningen til 3 dager på ski per uke for alle føles riktig for
utvikling. Det er mye bra talent og treningsiver i gruppa som kan utvikles videre de neste
årene.
Foreldrekontakt gruppe 3 U12 (11-12år)
Bjørn Erik Graff
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GRUPPE 4
Gruppe 4 hadde en flott sesong, med oppstart etter skolestart med barmarkstrening på
Hagen skole to ganger i uken. Gruppen bestod av ca. 25-30 barn med John Magne Hilmen
Melby som hovedtrener, sammen med hjelpetrenere Christian Granberg, Henrik Gullberg
Meland og Emilie Ønvik.
Gruppen var på ski fra desember to ganger i uken, mandag og torsdag. Det var stor
deltagelse på renn gjennom sesongen. Vi kan nevne Rælingen spretten, Nero Cup, Åslia
farten som noen av de store. Vi avsluttet rennsesongen på Ål med verdens største
barneskirenn Bendit Cup. Vi var ca. 80 stykker fra gruppe 3 og 4 som reiste oppover med
stort og smått. Mange gode resultater med Jonas Buer som sammenlagt vinner i U12.
Det var en stabil gruppe gjennom sesongen, med noe frafall fra de minste barna. På slutten
av sesongen ble det gitt tilbud til videregående grupper fra skileik om å trene ut sesongen i
gruppe 4 uten annen kostnad enn heiskort. Dette for å rekruttere inn i alpingruppa.
Gruppe 4 trente på ski frem til påske, og avsluttet sesongen med speed track på tid, til
barnas store fornøyelse.
Hilsen Tone Wammeli
Foredrekontakt gruppe 4

SOSIALKOMITEEN
Sosialkomiteen i alpingruppa har som formål å være et sosialt innslag for utøvere, trenere og
foreldre. Den står for servering av varm saft til barna på skiskolen ved oppstart og avslutning,
lager i stand litt servering i sekretariatet etter treninger i Varingskollen, hvor alle gruppene
kan komme innom og få en bolle, litt saft eller kanskje nystekte vafler.
I tillegg står komiteen for årlig fest for de voksne, også kjent som Alpingruppas Barmarksfest.
Denne avholdes samme helg som bruktmessa, slik at denne helgens settes av tidlig i
kalenderen.
Sosialkomiteen bidrar på tvers av gruppene for å skape en trivelig ski-hverdag for alle knyttet
til Hakadals Alpingruppe.
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Hakadal Alpin er og skal være et hyggelig samlingspunkt!
Her er bilde fra Hardhausen.

Hilsen Tone Sørlie, Aase Bjerke Manger
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