ÅRSBERETNING
HAKADAL IL ALPIN 2014
Årsmøte 24. februar 2015 kl. 19:00
Klubbhuset

Årsberetning sesongen 2014 Hakadal IL Alpin

LEDER
Sesongen 2013-14 har bydd på flere sportslige høydepunkter, Thea Louise Stjernesund med
seier i DnB- Cup (Hjemlige FIS turne), 3. plass i World-Cup, Silvaplana (Sveits) og seier i
Norges Cupen, seniorklassen for Christian Nummedal, Deltakelse i junior-VM freeski for
Andreas Viken og flere topp-plasseringer for Maria Fernanda Solhaug (1. plass SSL og 3.
plass SG) under Telenorlekene på Hafjell. Hakadal IL Alpin/-freeski teller 112 aktive
medlemmer fra 5 – 20 år. Klubben stiller på de årlige BAMA lekene på Ål med en stor
delegasjon. Vi har vært over 75 barn og foreldre på tur til Ål og er med det en av de største
og mest synlige delegasjonene på verdens største alpine barnerenn.
Hakadal IL Alpin blir mer og mer kjent i Alpin-/Freeski Norge, Hakadal Jibbegruppe har over
660 følgere på Facebook og Hakadal IL Alpin nærmer seg 500 følgere på Facebook. Jeg tar
dette til inntekt for at mange ønsker å følge oss og er nysgjerrige på hva som skjer i klubben
for tiden.
Vi er heldige som har en god kontinuitet på trenersiden bestående av meget kompetente
trenere som viser stor evne til å skape engasjement, trivsel og utvikling. Det blir viktig å
beholde og utvikle eksisterende trenere samtidig som vi rekrutterer inn både flere foreldre og
ungdom som kan jobbe med Alpin Skileik og den yngste aktive treningsgruppa.
Det ligger mye treningstimer bak gode resultater. Hakadal IL Alpin har et helårstilbud for
alpinister i U14 og U16 klassene. Vi tilbyr et varierte og solid program gjennom
Barmarksesongen som begynner ved sesongstart i mai for de eldste (U14/U16). Alpin er en
idrett som er blitt en helårsidrett. Dette har vi tatt konsekvensen av og vil fra sesongen 201415 tilby et helårstilbud også til U12 gruppa. Samtidig er det viktig for meg som leder og
understreke betydningen av allsidighet, gjerne i form av flere idretter som en solid plattform
gjennom barneåra. Dette kan også være en vinnerformel for toppresultater innen alpin. Alpin
er en idrett som krever masse tålmodighet og nitidig jobbing. Hakadal IL Alpin har fokus på å
legge forholdene til rette for de som ønsker å fortsette med alpin som idrett på skigymnas
samtidig skal vi ha et sosialt og riktig tilbud til de som vil dyrke skigleden uten ambisjoner om
VM- eller OL gull.
Vi må huske å dyrke skiglede, suksessene er flotte men nedturene kan komme plutselig og
brutalt. Christian Nummedal tok korsbåndet kun dager etter pallplass i WC. Han var tatt ut til
Junior –VM i Italia. Han måtte følge med fra sykesenga. Skader er dessverre en del av
idretten. Skigleden vil bringe han tilbake. Hvorvidt han vil få resultater som før han ble skadet
vil tiden måtte vise oss.
Vi har tradisjon for arrangementer i Hakadal og arrangerte i 2014 Hakkebakkerennet, 2 X FIS
renn samt rangeringsrenn for U14/U16 klassene. Vi har en erfaren gjeng som er i stand til å
kjøre noen av de beste arrangementene i landet. Imidlertid så må vi sikre å få med oss flere
av våre egne for å overføre kompetanse og skape engasjement. Varingskollen og renn i
Hakadal er viden kjent blant løpere og trenere som svært bra renn!
Alpin Skileik hadde 156 deltakende barn fordelt på knøttekurs, nybegynnerkurs,
videregående kurs og rekrutt jibb. Vi hadde 14-15 instruktører med en blanding av foreldre
og unge tidligere alpinister. Alpin Skileik er en viktig rekrutteringsarena, en viktig inntektskilde
for klubben og en flott måte å skape skiglede på. Alpin Skileik ble kyndig ledet av Florence
Roujas, tidligere aktiv alpinist for Frankrike. En stor takk til alle som bidro til Alpin Skileik
2014.
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En bekymring og utfordring er de seneste årenes sesongåpning av Varingskollen.
Værforhold kombinert med behov for mye produksjon av kunstsnø har medført at både
Jippegruppa og de eldste i alpingruppa har fått en svært kort sesong på hjemmebane.
Konsekvensene er en ekstra belastning i form av mer reising og høyere kostnader. HIL Alpin
ønsker nå i ta en mer aktiv rolle for å få til tidligere sesongstart på hjemmebane. Vi kommer
til å jobbe aktivt inn mot Varingskollen for å få inn fyllmasse i Terrengparken, planering av
såle i Hakkebakken og Terrengparken samt se på muligheter for å til påfylling og planering
av såle i nedre del av Ola.
Det administrative arbeidet i klubben utføres av styret med tilleggsressurser
(samlingsansvarlige, foreldrekontakter, renn- og arrangementsansvarlig). Det er mange timer
som legges ned for å få en klubb til å gå rundt, hele året. Dette arbeidet er kanskje ikke det
mest synlige. Imidlertid vil jeg benytte anledningen til å takke dere som legger ned en stor
innsats hver uke, hele året rundt. Uten dere er det ikke mulig å drive Hakadal IL Alpin. I år,
neste år og året etter der, er vi fortsatt avhengige av dere foreldre og deres velvilje til å stille
opp, hold fast! Vi gjør det for våre barn, morgendagens helter.
Takk for et godt alpint år!
Hilsen Bjørn Erik Graff
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ÅRSBERETNING SESONGEN 2014 Hakadal IL Alpin
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder: Bjørn Erik Graff
Nestleder: Espen Solhaug
Sportslig leder: Vegard Ekstrøm
Økonomiansvarlig: Rolf Martin Næss
Styremedlem – rekruttering: Johanna Kvisle
Styremedlem - utstyr: Frode Flåm
Styremedlem/gruppeleder Freeski: Terje Nummedal
Valgkomité: Leif-Åge Sørlie, Arne Ove Forårsveen
Representant i Hakadal IL Hovedstyre har vært Bjørn Erik Graff
Det er avholdt 10 styremøter i perioden.

Vår visjon står fortsatt ved lag:

.

Visjonen og sportsplanen finner dere på nettsidene våre www.hakadal-il.no
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Økonomi
Regnskap for HIL Alpin følger kalenderåret og avviker derfor fra den sportslige kalenderes
som strekker seg fra 1. mai til 30.april. HIL Alpin har en totalomsetning på Kr. 2.746.630,hvorav foreldrebetaling på samlinger utgjør kr 713.414,-. Årets driftsresultat viser et
overskudd på kr. 10.392,- før finansposter mot et budsjettert resultat i 0,-. Finansinntekter
utgjorde kr. 8.435,-. Årsresultatet utgjorde dermed kr. 18.827,-. Styret er fornøyd med det
totale økonomiske resultatet for 2014. Bak disse tallene er det verdt å merke seg følgende
på inntektssiden:





Sponsorinntekter er på kr. 91.000,- mot budsjettert kr 230.000,-. Det innebærer et
negativt avvik på kr 139.000,-.
Bruksmesse viser en inntekt på kr 706.830,- mot budsjett 750.000,-.
Treningsavgifter er kr 212.441,- mot budsjettert kr. 260.000,- Gaver er postert med kr
311.000,- mot budsjett 233.000,MVA kompensasjon viser kr. 162.595,- mot budsjettert kr 132.000,-. MVA
kompensasjon er beregnet av våre brutto driftskostnader og gir for året et bidrag på
5,9%.

På kostnadssiden er det vært å merke seg følgende:





Totale driftskostnader utgjør kr.2.736.239,- hvorav samlingskostnader utgjør kr.
822.807,-.
Lønn og sosiale kostnader utgjør kr. 850.956,- mot budsjettert kr 905.000,-. Lønn og
sosiale kostnader for trenere utgjør med det 44,5% av kostnader ved drift av klubben.
Mer effektiv utnyttelse av trenerressurser er hovedårsaken til lavere kostnader.
Det er noe etterslep på innbetaling av treningsavgift og egenandel ved samlinger.
Klubben har stort fokus på å få dette på plass i løpet av Q1 2015.

De viktigste netto inntektspilarene ved siden av treningsavgifter og gaver er følgende i
prioritert rekkefølge:




MVA kompensasjon med kr 162.000,Skimesse med kr 159.058,-*
Skiskole med kr 145.590,-*

*Tall justert med MVA kompensasjon
Egenkapitalen i HIL Alpin ved 31.12.2014 viser en samlet EK på kr. 447.932,Likviditeten i klubben er god.
Det er god dialog mellom økonomiansvarlig og ekstern regnskapsfører.
Årsregnskapet for 2014 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.
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SPORTSLIG LEDER
I 13/14 sesongen har vi hatt følgende treningsgrupper med trenere; U16/U14 (Andreas
Løchen/ Vegard Ekstrøm/Andre Hagen/Stian Sande), U12 (Emilie Ønvik/ Petter Ønvik/
Andreas Manger) og U10 og yngre (Arne Forårssveen/Truls Hansen/ Thea Sørlie). Marte
Dahlen Lium tok over ansvaret for gruppa i februar 2014. Sesongen startet med
barmarksaktiviteter som løping, sykkel, hinderløype og styrke i starten av mai og frem til
sommerferien. Høsten starter på alvor med Hardhausen i slutten av august. Denne startet
ved Marikollen, videre gjennom svømming på Nebbursvollen, på rollerblades til Skedsmo
Kirke før sykkel gjennom Romeriksåsen opp til camp på Råsjøen. Dag to gikk videre på
sykkel ned til Harestua og kanostafett kryssende over Harestuvannet i øs pøs regnvær.
Videre på sykkel opp i Nordmarka og ned til Varingskollen for hinderløype, kakepynting og
Varingskollen opp. Vi hadde deltagere i fra klubber både på søt- og vestsiden av Oslo.
U16/U14 gruppen var Sölden, Østerrike i høstferien. Dette er 8-9 dager på ski i fantastiske
alpine omgivelser. Disse samlingene er gjerne høydepunktet på høsten. Dette er i tillegg en
viktig sosial tur og gjengen er svært godt sammensveiset. Samlingsplanen besto ellers av
turer til Trysil, Hemsedal, Skeikampen og Beito.
Varingskollen åpnet Hakkebakken i starten av desember. Imidlertid var det ikke kuldegrader i
desember og åpning av park og Ola ble kraftig forsinket som en konsekvens av lite snøfall og
begrensede muligheter for produksjon av snø. Ola åpnet først 4. februar. Vi måtte utsette
våre renn i HL, TL men fikk arrangert alle renn FIS, HL og TL på en utmerket måte med gode
forhold etter hvert. Hakkebakkerennet ble slått sammen med Rælingsspretten under navnet
Romerike alpin mini-tour. Hakadal var igjen med en stor delegasjon på Ål og Bendit er en
stor suksess.

Hakadal IL Alpin har Varingskollen som hjemmebakke. I tillegg har vi benyttet oss av
Marikollen for å trene slalom. Vi ser at dette er en stor fordel med tanke på å tiltrekke oss
utøvere som har lyst til å bli gode på ski. Samtidig er det en større og større utfordring med
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dårlige vintre. Sesongen på hjemmebane var svært kort. Varingskollen har samtidig ikke
evnet å imøtekomme jibbe sporten sin utvikling mht utvikling av park med samme kvalitet
som tidligere. Dette gjør at både Jibberne og alpinistene må reise mer, noe som medfører
større kostnader for klubben og den enkelte. Videre påvirker det negativt fremtidig
rekruttering til sporten og til klubben. Dårlige vintre og manglende satsing fra Varingskollen
er vår største sportslige bekymring for tiden.
Klubbmesterskapet ble et felles arrangement for jibberne og alpinister i Varingskollen med
over 80 startende ble det kun 1. omgang i storslalom.
Vi takker trenerne som sluttet for innsatsen! Vi takker alle for vel gjennomført sesong!
Vi rekrutterer også i år 3 utøvere til skigymnas. Masse lykke til!
Det var ingen nominerte kandidater til Erling Olav Fjeldstads minnepris og denne ble ikke
delt ut dette året.
Hilsen sportslig leder

ALPIN SKILEIK 2014
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 2014 samlet totalt rundt 154 barn. Disse deltok på kurs i hhv. 6-, og 10 uker,
Avslutningsarrangement ble slått sammen med det siste Telenor Karusell rennet.
Som tidligere år var det størst interesse for kursene som startet klokken 18:00. Imidlertid så
hadde vi på Ski- og bruktmessen forhåndsolgt 25 plasser med oppstart senere. Dette gjorde
at trykket på «gulltiden» ble mindre enn tidligere år.
Nybegynner- og videregående 1 kursene er de mest populære. På disse kursene fortsatte vi
med to- tre instruktører. Enkelte av kursene har blitt utvidet noe fra det opprinnelige antall for
å gi plass til elever som blir flyttet fra andre kurs. Vi hadde en ambisjon om å kunne tilby flere
kurs med oppstart etter vinterferien og 2-3 påbyggingskurs ble gjennomført. Videre fikk flere
av barna på VG2 og VG1 tilbud om å bli med på trening i Gruppe 4. 7-9 barn har vært innom
og de feste av disse blir trolig med i aktiv gruppa fra neste sesong.
Instruktørkabalen
Kabalen med å sette sammen instruktørteam er krevende. I 2014 hadde skiskolen 15
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. 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
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erfaring å ha med seg et år eller to fra skiskolen. Instruktørene fungerte gjennomgående godt
og fikk mange rosende ord og tilbakemeldinger fra foreldre.
Forarbeide
Alpin Skileik ble for ett år tilbake flyttet over på ny webportal, skileikalpin.wordpress.com og
gjennom å ta i bruk Deltaker.no for kursadministrasjon og betaling. Dette har ført til at det
videre arbeidet med oppsett av nye kurspartier, oppfølging av kurspartier og håndtering av
betalinger har blitt svært forenklet. Vi bruker nå svært lite tid på dette arbeidet sammenlignet
med tidligere år. Florence Roujas ble hentet inn for å drive Alpin Skileik. Dette har fungert
meget bra. Hun er imidlertid på vei over i full jobb og vil ikke ha muligheten til å ta ansvar for
Alpin Skileik 2015.
Avslutningsrenn
Årets avslutningsrenn ble slått sammen med siste karusellrenn. Knøttene hadde egen
avslutning ved siste kursdag.
Veien videre
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. Utfordringer er nå først og
fremst tilgangen på koordinator og instruktører til å gjennomføre. Alpin Skileik er en viktig
inntektskilde og et viktig tilbud til barn.
Hilsen koordinator Alpin Skileik

GRUPPE U16/U14 (13-16 ÅR)
Hovedtrener: Andreas Løchen
Trener: Stian Sande, Andre Hagen, Vegard Ekstrøm
Foreldrekontakt: NN
Samlingsansvarlig: Thor Meland
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Treningsgruppe U16/U14, (13-16 år) besto i 2013-2014 av 11 utøvere (U16) hvorav 8 jenter
f. 1997,1998,1999 og 3 gutter f. 1998/1999. 4 utøvere kom fra Harestua og 2 kommer fra
Lørenskog. I U14 besto treningsgruppen av 10 utøvere hvorav 3 jenter er f. 2000/2001 og 7
gutter f. 2000/2001. Vi fikk 3 nye løpere fra Nero som meldte overgang til Hakadal.
Andreas Løchen har vært hovedansvarlig for U16 mens Andre Hagen har hatt ansvaret for
U14 gjengen. De har hatt med seg Stian Sande og Vegard Ekstrøm som har steppet inn.
Trenerne har delt treninger og samlinger mellom seg og dekket utøvernes grunnleggende
behov for input og oppfølging.
Barmarkstrening
I perioden mai – november trente gruppa barmark to-tre dager i uka med hhv. innetrening på
Hagen Skole, Bjertneslabben, Lahaugmoen og utetrening i Varingskollen eller i området
rundt. Flere av utøverne er aktive i andre sommeridretter og kombinerer dette frem til
høstferien.
Vintertrening
Vinteren 2013/14 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. I januar har gruppa
gått over til å kjøre spesifikke slalomtreninger i Marikollen.
Treningsoppmøte har vært varierende.
Samlinger
Det har vært samlinger på Filefjell, Juvass, Sølden, Hemsedal, Trysil, Beito, Skeikampen.
Det har til sammen vært 10 samlinger med 36 samlingsdøgn.
Renndeltagelse
Konkurransesesongen er knyttet til rangeringsrenn til HL og TL. Hovedlandsrennet ble
arrangert på Oppdal. Her var treningsgruppa representert med 4 utøvere. Best gjorde Petter
fra LSK med en 9. plass i SG og en 14. plass i SSL. Telenorlekene ble arrangert på Hafjell.
Her var treningsgruppa representert med 7 utøvere. Hakadal fikk mange gode plasseringer.
Best av alle ble Maria med 3. plass i SG og 1. plass i SSL. Videre viste vi oss frem med flotte
resultater i flere renn rundt om.
Oppsummering
Vinteren 2013-14 var en dårlig vinter i Hakadal. Jakten på snø preger forsesongen. Ustabilt
vær i perioden januar- februar gjorde at en kommer seint i gang med gode treninger på
hjemmebane!
Gruppa består av barn i en alder hvor det er viktig å holde motivasjonen oppe gjennom
trivsel og mye riktig input. De som kommer opp fra U12 opplever en svært stor overgang fra
barneidrett til treningsmengder på ungdomstrinnet. Klubben bør trolig legge opp til mer
trening for U12.
For Foreldrekontakt U16/U14
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GRUPPE U12 (11-12 ÅR)
Hovedtrener: Emilie Ønvik, Trener: Andreas Manger, Petter Ønvik, Foreldrekontakt: Tone
Meyer Traa Treningsgruppe 3, U12 (11-12 år) besto i 2013-2014 av 16 barn hvorav 5 gutter
og 1 en jente f. år 2002, og 5 jenter og 5 gutter f. 2003.
Emilie Ønvik har vært hovedtrener for gruppen i perioden. Hun har hatt med seg Andreas
Manger og Petter Ønvik som hjelpetrenere. Trenerne har delt treninger og samlinger mellom
seg og dekket utøvernes grunnleggende behov for input og oppfølging.
Barmarkstrening: Det har vært utetrening mandager i og rundt Varingskollen, turn onsdager
(ut desember) og innetrening torsdager på Hagen skole. Det har også vært noe aktivitet i
helgene, blant annet løpeturer i myr og sykkelturer.
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: Vintertrening startet i desember 2013. Det har vært treninger tirsdager og
torsdager, fortrinnsvis i Hakkebakken, men på slutten av sesongen trente barna også noe i
Ola. I vinterferien ble det arrangert ekstratreninger i Hakkebakken og Ola.
Samlinger: Det ble avholdt tre samlinger i november og desember 2013. Første samling
skulle vært i Trysil sammen med gruppe 1 og 2, men grunnet snømangel ble den flyttet til
Beitostølen. Da gruppen ankom Beitostølen fikk de beskjed om at tråkkemaskinen var
ødelagt og at bakken ikke ville være klar for trening i helgen. Gruppe 1 og 2 reiste videre til
Hemsedal, mens gruppe 3 snudde og startet på hjemreisen, mange skuffede barn! Men, så
fikk de kontrabeskjed, tråkkemaskinen var reparert, gruppen snudde og kjørte tilbake. Barna
fikk to flotte dager på ski. Kaldt, men ingen kø og effektiv trening. Neste samling var på
Hemsedal, her fungerte alt som det skulle. Siste samling var like før jul i Varingskollen.
Renndeltagelse: Utøverne i gruppen deltok i Karusellrenn (telenor-karusell) og
Hakkebakkerennet som ble arrangert i slutten av januar.
Flere av utøvere har konkurrert i bakker som Hurdal, Kirkerud, Lommedalen, Ingierkollen,
Kvitfjell og Hafjell i tillegg til de faste rennene i Marikollen og Åslia, der Nero cup også
arrangeres. Konkurransesesongen vinteren 2013-14 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.
Føreforhold var ikke helt optimale, løypene var isete og veldig krevende. Til tross for dette
var det veldig mange bra prestasjoner av alle utøvere og de skal være fornøyde.
Foreldrekontakt gruppe 3 U12 (11-12år)
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GRUPPE 4 (U-10)
Gruppe 4 ga gjennom sesongen treningstilbud til barn født i 2004 eller senere.
Hovedtrener for var Arne Forårsveen frem til februar, hvor han ble avløst av Marte Dahlen
Lium. Assistenttrenere gjennom sesongen har vært Truls Hansen, Thea Kristine Sørlie,
Håvard Traa og Even Bjerk
Barmark
Treningene startet opp allerede på vårparten 2013 hvor hovedtrener lanserte en
treningskalender for våren og sommeren med fokus på sykling, ballspill, badeturer og andre
aktiviteter med tydelig sosial og miljøbyggende profil. Deretter med vridning i retning av mer
ordinære barmarkstreninger utover høsten, to ganger i uken.
Det var god oppslutning om barmarkstilbudet og ved inngangen til skibasert trening på snø
så var det ca 25 barn aktivt deltakende i gruppen. I tillegg kommer 7-8 barn som hadde
gjennomført alpin skileik og som hospiterte sammen med gruppen mot slutten av sesongen.
Dette er nivåer som det er lov å være brukbart fornøyd med.
Samlinger og trening på snø
Denne sesongen planla vi å gjennomføre treningssamling før jul på «egen snø» i
Varingskollen, og dette ble gjennomført en helg midt i desember. Tanken var at dette gir
mindre investeringer i tid og penger og øker muligheten for at flere kan delta på samling.
Med to økter på lørdag og tilsvarende på søndag så ble det ca 10 effektive timer på ski i
Hakkebakken, halvparten av dette etter ordinær stengetid med kun gruppe 4 tilstede i
anlegget. Vi var mange foreldre tilstede som holdt grillen varm – og observerte betydelig og
synlig treningsutbytte for barna. Vellykket, effektivt og hyggelig!
Gjennom skisesongen med oppstart tidlig i desember er det gjennomført treninger på snø i
Varingskollen (primært Hakkebakken) to ganger i uken, frem til avslutning av sesongen ved
inngang til påsken. I første halvdel av sesongen var det noe trangt om plassen i
Hakkebakken, men dette bedret seg etter hvert, når Ola kom i full drift og de eldre
treningsgruppene flyttet sin trening dit.
Renn
Det har vært stor deltagelse på renn gjennom sesongen og løpere fra gruppe 4 har blant
annet deltatt på Rælingspretten, Nero Cup, Åsliafarten og Åsliarennene, samt selvfølgelig
vårt eget Hakkebakk-renn og egne karusellrenn, hvor foreldre og trener apparat fra gruppe 4
har hatt en nøkkelrolle for gjennomføring.
Bendit Alpinfestival på Ål i begynnelsen av mars var et høydepunkt. Også denne gangen var
vi totalt nesten 80 personer fra Hakadal Alpin som reiste på tur, hvorav 30 utøvere og hvor
18 av disse var fra gruppe 4. Med denne store troppen satte vi tydelig farge på
arrangementet og resultatlistene!
Siste helgen i mars var det hyggelig å se mange ivrige utøvere fra gruppe 4 til start, sammen
med en hel del ivrige foreldre, når de fleste avsluttet rennsesongen gjennom deltagelse i
siste karusellrenn og klubbmesterskap.
Truls Klokkerud
Foreldrekontakt gruppe 4
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Årsberetning Jibbegruppa sesongen 2013/2014
Hovedtrener: Lars Tynes
Trener: Edvard Dalsegg Strand
Trener, foreldrekontakt m.m Terje Nummedal
Jibbegruppa hadde i 2013/2014 sesongen 35 utøvere som i år kun bestod av gutter. For
første gang var det i år en nedgang i antall medlemmer.
Første halvdel av sesongen ble benyttet til barmarkstrening på Lahaugmoen og utetrening i
lysløypa i Varingskollen. Til tross for til tider ufyselige treningsforhold ute har det vært meget
god stemning og godt oppmøte på disse treningene.
Historien gjentok seg dessverre i Varingskollen med utfordringer knyttet til snøproduksjon
samt bygging av terrengparken og hoppene. Først etter ombygging av super’n i mars fikk vi
gode treningsforhold.
Vi ser (fortsatt) frem til at Varingskollen bygger jordvoller, som vi flere ganger har gitt innspill
på, slik at behovet for snøproduksjon reduseres, samt at vi kommer i gang langt tidligere
med trening på hopp med akseptabel størrelse på.
For å kompensere for dårlige treningsforhold reiste vi på dagstur til Trysil 2 ganger hvor det
var meget gode treningsforhold. Vi gjennomførte også en førjulssamling til Vierli hvor det
alltid er gode treningsforhold tidlig på sesongen.
Når det gjelder det sportslige, så ble fjoråret et meget godt år.11 utøvere fra Hakadal
Jibbegruppe deltok i Norgescupen igjennom sesongen. Årets sportslige høydepunkt var
utvilsomt at 2 av våre utøvere ble tatt ut til deltagelse i Junior VM!
Det var Andreas Viken og Christian Nummedal som ble tatt ut til å representere Norge i
Junior VM. Christian hadde i tillegg til dette en meget sterk sesong hvor han blant annet ble
nummer 3 i World Cup Slopestyle i Silvaplana. Han ble i tillegg sammenlagtvinner i
Norgescupen og henviste Aleksander Aurdal til to 2 plasser i Big Air i løpet av sesongen
Beklageligvis ble det ikke de beste sportslige resultater i Junior VM da Andreas gikk
overende i begge sine kvalifiseringshopp, samt at Christian ble satt ut med røket korsbånd 1
uke før avreise til Junior VM.
Vi avsluttet sesongen med klubbmesterskap i Varingskollen. Her arrangerte vi først Big Air
før vi dro over til alpingjengen hvor det ble sosialt samvær, grilling før vi rundet av det hele
med deltagelse i klubbmesterskap i Storslalom med sløve kanter og bakkens bredeste smil
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