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LEDER  
 
Sesongen 2014-15 har bydd på mange sportslige høydepunkter, Thea Louise Stjernesund 
fortsetter utviklingen på veien til internasjonal deltakelse i Europa-Cup, Espen Måløy har vist 
flotte resultater etter å ha kommet tilbake fra skade. Han har tatt flere pall-plasser i FIS renn i 
Norge og i utlandet. Det er blitt topp-plasseringer for Maria Fernanda Solhaug (1. plass SSL 
og SG) og Jonas Buer (1.plass i SG) under Telenorlekene i Bardu. Maria Fernanda Solhaug 
og Magnus Sande Graff ble Kretsmestre i SSL i U14. HIL Alpin/-freeski teller 108 aktive 
medlemmer fra 5 – 20 år. Klubben stiller på de årlige BAMA lekene på Ål med en stor 
delegasjon. Vi har vært over 60 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 
730 følgere på Facebook og Hakadal IL Alpin har 580 følgere på Facebook. Mange ønsker å 
følge oss og er nysgjerrige på hva som skjer i klubben for tiden.  
 
Sesongen var preget av god kontinuitet på trenersiden med 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. 
 
Alpint er en krevende sport og 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 2014-15 tilby et helårstilbud også til U12 gruppa. Dette var populært og det 
var gjennomgående godt treningsoppmøte.  
 
Vi har tradisjon for arrangementer i Hakadal og arrangerte i 2015 Hakkebakkerennet (Finale i 
Romerike Mini-tour) i slutten av januar, FIS-renn samt rangeringsrenn for U14/U16 klassene 
samlet på en helg i februar. Det var Telenor Karusell for de yngste med storslalom i januar, 
slalom i februar og skicross i mars. Været var på vår side og bidro til at dette ble svært 
vellykkede dager. 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 arrangementer!   
 
Alpin Skileik hadde en nedgang fra tidligere år. Det deltok 126 deltakende barn fordelt på 
knøttekurs, nybegynnerkurs, videregående kurs og rekrutt jibb. Vi hadde 10-11 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 Stian Sande. En stor takk til alle som bidro til Alpin Skileik i 
perioden januar-mars 2015. Vi håper at mange får lyst til å stå mer på ski og blir med oss i 
aktive treningsgrupper i årene fremover. 
 
Denne sesongen bød på en svært dårlig forvinter på Østlandet og Varingskollen åpnet ikke 
park og Ola-løypa før i februar. 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 har de seneste årene vært en ekstra belastning i 
form av mer reising og høyere kostnader. HIL Alpin ønsker fortsatt å ta en mer aktiv rolle for 
å få til tidligere sesongstart på hjemmebane. Det må gode krefter til for å forbedre  
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grunnforholdene i Varingskollen slik at planering av såle i Hakkebakken og Terrengparken 
samt se på muligheter for å til påfylling og planering av såle i nedre del av Ola kan 
muliggjøres. Vi har gjennom sesongen jobbet med planer for å realisere ny 
skistue/sekretariat i Varingskollen. Planene er avhengig av finansiering gjennom tippemidler. 
Vi er utpekt som prioritert prosjekt. Dette må jobbes videre med i 2015-16.   
 
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. Arbeidet er kanskje ikke det mest 
synlige men det er oljen som smører maskinen og det gjør at trenerne kan ha fokus på 
utøverne og barna. Jeg vil 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.  
Vi er avhengige av dere foreldre og deres velvilje til å stille opp, hold fast! Vi gjør det for våre 
barn, morgendagens helter. 
 
Nok en gang - takk for et godt alpint år!      
 

Hilsen Bjørn Erik Graff 
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ÅRSBERETNING SESONGEN 2015 Hakadal IL Alpin  
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
 
Leder: Bjørn Erik Graff  
Nestleder: Espen Solhaug  
Sportslig leder: Lasse Paulsen  
Økonomiansvarlig: Rolf Martin Næss  
Styremedlem – rekruttering: Gaute Øksne 
Styremedlem - utstyr: Ubesatt – (Frode Flåm sluttet mai 2015) 
Styremedlem/gruppeleder Freeski: Terje Nummedal  
 
Valgkomité: Leif-Åge Sørlie, Christian Løchen  
 
Representant i Hakadal IL Hovedstyre/Akershus Skikrets har vært Bjørn Erik Graff  
 

Det er avholdt 8 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 

Dette regnskap for HIL Alpin følger kalenderåret og avviker derfor fra den sportslige 

kalenderen som strekker seg fra 1. mai til 30.april.  Regnskapet for sesongen 2015-2016 vil 

bli fremlagt for klubbens medlemmer våren 2016. 

HIL Alpin har en totalomsetning på kr. 3,1 mio hvorav foreldrebetaling på samlinger utgjør kr 

0,8 mio.  Årets regnskap viser et overskudd på kr. 198.788,- før finansposter mot et 

budsjettert resultat i 0,-. Finansinntekter utgjorde kr. 28.028,-. Årsresultatet utgjorde dermed 

kr. 226.816,-. 

Inntekter 

 Den største inntektsposten er bruktmessen som hadde en totalomsetning på 

1.025.563,- Fratrukket kostnader på kr 803.497,- bidro denne med inntekter netto 

222.066,-. Dette er en øning på kr 113.000,- fra i fjor.  

 Skiskolen hadde inntekter på kr 228.130,- og kostnader på kr 45.154,- og bidro derfor 

med kr 182.976,- i netto inntekter. 

 Momskompensasjon er på 148.295,-  en liten nedgang fra i fjor men er en viktig 

inntektspost. 

 Summen av gaver og treningsinntekter er på kr 434.536,- en nedgang på kr 89.655,- 

fra i fjor. Dette skyldes avgang av ca. 10 løpere innen racing og 10 løpere innen Jibb 

siden forrige sesong.   

Kostnader 

 På kostnadssiden har vi en reduksjon i lønnskostnader fra totalt kr 850.946,-  til kr. 

546.765,- (lønn/sosiale avgifter) + kr. 128.250,- (innkjøp trenerkapasitet). Dette er en 

reduksjon på kr 175.931,- og er den viktigste årsaken til årets overskudd. Overgang 

fra lønn til fakturering fra hovedtrenere (U14/U16) med virkning fra sesongstart 

2015/2016 bidrar til at klubben sparer ca. kr. 105.000,- i arbeidsgiveravgift i forhold til 

regnskapet for 2014. Videre har en mer effektiv utnyttelse av trenerressurser hatt stor 

effekt her. 

Foreldre har betalt inn til sammen 1.270,802,- i treningsavgifter/gaver og for samlinger. 

Utgifter til samlinger og lønn til trenere er kr. 1.597.125,-   Klubben har derfor bidratt med kr 

326.323,- til å dekke kostnader for trenere og samlinger for utøvere. Dette viser at innsats på 

bruktmesse, skiskolen og øvrige arrangementer gir god direkte effekt for utøvere/foreldre. 

Hakadal Alpin har en opparbeidet eiendeler på kr. 958.472,- hvorav egenkapital utgjør kr 

480.482,- pr 31.12.2015.  Dette er viktig kapital for å finansiere aktiviteter, prosjekter, innkjøp 

av utstyr og som bidrag til finansiering av en eventuelt fremtidig sekretariat/skistue.  

Likviditeten i klubben er god.  

Treningsavgifter og utøveres kostnader til samlinger er i hovedsak ajour pr årsskiftet. Det 

prioriteres å være ajour til enhver tid med innkreving av dette og foreldre oppfordres til å 

betale treningsavgifter og samlinger innenfor de gitte frister for å unngå å bruke unødvendig 

ressurser på purringer.  Vi har tatt i bruk en portal som heter «Medlemsnett» til mottak av 

gaver og innkreving av treningsavgifter. Det er viktig at foreldre bruker riktig kid nr. og  
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forholder seg til giro herfra for å lette arbeidet med dette. På denne måten har klubben et 

online system som viser status på dette til enhver tid. 

Vi byttet regnskapsfører fra 1. mai 2015 til Heidi Dalan. Dette er for øvrig samme 

regnskapsfører som hovedlaget i Hakadal IL benytter. Vi er så langt fornøyd med 

overgangen og opplever et godt samarbeid her.   

Årsregnskapet for 2015 avlegges under forutsetning om fortsatt drift. 

 

Nittedal 15.02.2016 

Rolf Martin Nøss 

Økonomiansvarlig 
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SPORTSLIG LEDER  
 
I 14/15 sesongen har vi hatt følgende treningsgrupper med trenere; U16/U14 (Andreas 
Løchen/ Andre Hagen/ Stian Sande), U12/U10 (Petter Ønvik/ Truls Hansen/ Marthe Dahlen 
Lium) og rekrutt (Tone Wammeli, Thea Sørlie).  
 
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 
der vi hadde deltagere i fra klubber både på sør- og vestsiden av Oslo. 
 
U16/U14 gruppen var Sölden, Østerrike i høstferien. Dette er 8-9 dager på ski i fantastiske 
alpine omgivelser. Denne samlingen er gjerne høydepunktet på høsten, og er i tillegg en 
viktig sosial tur. Samlingsplanen besto ellers av turer til Trysil, Hemsedal og Geilo. 
 
Hakadal ble beste klubb i Telenorlekene i Bardu for U14. Maria Fernanda Solhaug vant både 
storslalåm og super-g, mens Jonas Buer vant super-g. Maria representerte også Norge i 
Pokal Loka med 6. og 7. plass. Maria vant jenteklassen U14 i storslalom og ble med det 
sammen med Magnus Sande Graff (vinner U14 i storslalom for gutter) Kretsmester.  
 
Hakadal har også vært representert i E-cup gjennom Thea Stjernesund. Espen Måløy har 
hatt en god sesong og nærmest seg E-cup. Det er spesielt hyggelig at løpere med lokal 
tilknytning også fortsetter sin utvikling på skigymnasene. 
 
Varingskollen åpnet Hakkebakken i starten av desember. Imidlertid var det ikke kuldegrader i 
desember og åpning av Ola ble forsinket som en konsekvens av lite snøfall og begrensede 
muligheter for produksjon av snø. Ola åpnet først 4. februar. Vi arrangerte renn FIS, HL og 
TL på en utmerket måte med gode forhold etter hvert. 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 slalåm. Sesongen på hjemmebane starter for sent, noe som fører til at 
alpinistene må reise mer. Det medfører høyere kostnader for klubben og den enkelte utøver.  
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Videre påvirker sen åpning av Varingskollen fremtidig rekruttering til sporten og til klubben. 
Dårlige vintre og manglende satsing fra Varingskollen er vår største sportslige bekymring.  
 
Klubbmesterskapet ble arrangement i Varingskollen med over 80 startende i storslalåm. 
 

 Klubbmester for jenter/damer ble Antonie Hunshammer i slalom 

 Klubbmester for gutter/herrer ble Jonas Buer i slalom 

 Klubbmester for jenter/damer ble Maria Fernanda Solhaug i storslalom 

 Klubbmester for gutter/herrer ble Andreas Løchen i storslalom    
 
Vi takker alle trenerne som bidro i 2014/2015 for innsatsen! Vi takker alle for vel gjennomført 
sesong! Samtidig vil vi også takke alle foreldre som bidrar til å skape gode opplevelser for 
barna.   
 
Vi rekrutterte også 1 utøver (racing) og 5 utøvere (freeski) til skigymnas, og vi ønsker dem 
lykke til videre! 
 
Det var ingen nominerte kandidater til Erling Olav Fjeldstads minnepris og dermed ikke delt 
ut dette året.  
 
Hilsen sportslig leder 

 

ALPIN SKILEIK 2015  
 
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 2015 samlet totalt rundt 127 barn. Disse deltok på kurs i hhv. 6-, og 10 uker,  
 
Som tidligere år var det størst interesse for kursene som startet klokken 18:00. Imidlertid så 
hadde vi på Ski- og bruktmessen forhåndsolgt 23 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 påbyggingskurs ble gjennomført. Videre fikk flere av 
barna på VG2 og VG1 tilbud om å bli med på trening i Gruppe 4. 5-7 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 2015 hadde skiskolen 11 
instruktører, samt et par vikarer som ble tilkalt av og til. Erfaringer tilsier at dette bør økes for 
å stå bedre rustet ved forfall. Vi har også i år hatt flere voksne instruktører enn tidligere år.  
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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 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  
Vi har fått på plass gode rutiner med administrasjonen rundt Alpin Skileik ved å bruke 
skileikalpin.wordpress.com og gjennom å ta i bruk Deltaker.no for kursadministrasjon og 
betaling. Arbeidet med oppsett av nye kurspartier, oppfølging av kurspartier og håndtering av 
betalinger har blitt svært forenklet. Stian Sande tok over som koordinator for Alpin Skileik. 
Dette har fungert meget bra. Han kombinerer dette med rolle som hjelpetrener for de eldste.  
 
Veien videre  
Hakadal Alpin sin Alpin Skileik er fortsatt 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 instruktører til å gjennomføre. Alpin Skileik er en viktig inntektskilde 
og et viktig tilbud til barn.    
 

Hilsen Stian Sande - koordinator Alpin Skileik 

 

Treningsgruppe U10/U12 

Treningsgruppen ga gjennom sesongen treningstilbud til barn tilhørende både 

treningsgruppe U10 og treningsgruppe U12. Dette etter at disse gruppene ble slått sammen 

høsten 2014. 

Hovedtrener var Petter Ønvik med assistanse fra Truls Hansen og Marthe Dahlen Lium 

(U10). Foreldrekontakt var Tone Traa.  

Totalt har treningsgruppen talt ca. 28 utøvere gjennom året 

Barmark 

Treninger ble gjennomført høsten 2014 med to til tre treningsøkter pr uke + noen helgeøkter. 

Samlinger og trening på snø 

Det ble gjennomført samlinger på Geilo i november og desember. Treninger på snø i egen 

bakke startet opp når Varingskollen/Hakkebakken åpnet i desember og det ble gjennomført 

tre treninger pr uke gjennom vinteren. 

Det ble også gjennomført en treningssamling i Trysil i slutten av januar med fokus på SSL 

Renn  

Utøvere fra gruppe U10/U12 har gjennom sesongen blant annet deltatt på Rælingspretten, 

Nero Cup, Åsliafarten og Åsliarennene, samt selvfølgelig vårt eget Hakkebakk-rennet og 

egne karusellrenn. På sistnevnte renn har foreldre og trenerapparat for gruppe U10/U12 hatt 

en nøkkelrolle for gjennomføring.  

Bendit Alpinfestival på Ål i mars var som alltid et høydepunkt. Vi var totalt ca. 60 personer fra 

Hakadal Alpin som reiste på tur, hvorav 26 utøvere og hvor majoriteten av disse var fra 

gruppe U10/U12. 
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Etter vel gjennomført klubbmesterskap så var det også mange av utøverne (og foreldre ) 

på U10/12 som valgte å ta turen til Hemsedal og delta i Donald Duck Wintergames som 

sesongavslutning. 

For gruppe U10/U12 

Truls Klokkerud 

 

Treningsgruppe U16/U14 (13-16 ÅR)  
 
Treningsgruppe U16/U14, (13-16 år) besto i 2014-2015 av 9 utøvere (U16) hvorav 5 jenter f. 
1999/2000 og 4 gutter f. 1999/2000. 1 utøver kom fra Harestua og 2 kommer fra Lørenskog.  
I U14 besto treningsgruppen av 11 utøvere hvorav 4 jenter f. 2001/2002 og 7 gutter f. 
2001/2002. 
 
Andreas Løchen har vært hovedansvarlig for gruppen, med Stian Sande og Andre Hagen 
som hjelpetrenere. Trenerteamet har under sesongen delvis delt gruppen internt for å gi den 
beste oppfølging til alle løpere. Denne delingen har delvis vært på alder, men også 
ferdigheter. 
 
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 2014/15 startet på hjemmebane og Hakkebakken i starten av Desember. 
Varingskollen bruker forholdsvis lang tid på å åpne andre deler av anlegget noe som påvirker 
negativt mulighetene til treningstraseer i Desember. I januar har gruppa gått over til å kjøre 
spesifikke slalåmtreninger i Marikollen.  
 

Treningsoppmøte har vært varierende. 

Samlinger  
Det har vært samlinger på Filefjell, Juvass, Sølden, Hemsedal, Beito og Trysil. Det har til 
sammen vært 10 samlinger med 36 samlingsdøgn. 
 
 
Renndeltagelse  
Konkurransesesongen er knyttet til rangeringsrenn til HL og TL. Hovedlandsrennet ble 
arrangert i Geilo og Hemsedal. Her var treningsgruppa representert med 8 utøvere. 4 gutter 
og 4 jenter. Her kan gruppa vise som best til en 5. plass i SG og en 5. plass i Utfor. 
Telenorlekene ble arrangert Bardu. Her var treningsgruppa representert med 7 utøvere. 
Hakadal fikk mange gode plasseringer, var uoffisielt beste klubb, og med det bidro klubben 
sterkt til at Akershus ble beste krets! Klubben kan vise til to gull i SG, ett gull i SSL. 
Utover dette har HIL vært høyt oppe på mange andre resultatlister.  
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Oppsummering  
 
Vinteren 2014-15 var nok en problematisk 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, Espen Solhaug  
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Årsberetning Jibbegruppa sesongen 2014/2015 

Trener: Christian Nummedal 

Trener: Martin Solhaugen 

Oppmann, foreldrekontakt: Terje Nummedal 

Jibbegruppa hadde i 2014/2015 totalt 30 utøvere som 

deltok i organisert trening igjennom høst og 

vintersesongen. 8 av disse utøverne var aktive i 

forskjellige konkurranser, hovedsakelig i Norgescupen i 

regi av NSF. 

Som et tiltak, for å videreutvikle treningstilbudet i 

jibbegruppa, leide vi Heminghallen fra september og frem 

til jul. Det var, som ventet, utelukkende positive 

tilbakemeldinger rundt dette tiltaket  

I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i 

lysløypa i Varingskollen. Naturlig nok var ikke 

oppslutningen på disse treningene like bra som det var i 

Heminghallen. Allikevel var godt over halvparten av 

utøverne med på disse treningene, til tross for mye 

varierende vær og føreforhold. 

For tredje år på rad varte og rakk det før vi fikk gode treningsforhold i Varingskollen. Først i 

midten av februar var i gang med en fullverdig park. Det var flere faktorer som medførte 

dette, men det er synd med tanke på rekrutteringen at vi ikke har gode treningsforhold før 

langt ut i februar. 

Av sportslige resultater var det Eirik Tøraasen som utmerket seg med flere sterke 

plasseringer i Norgescupen for junior. Hans beste resultat for sesongen ble en flott 2 plass i 

Slopestyle i Oppdal.  

 

 

    

 

  



     Årsberetning sesongen 2015 Hakadal IL Alpin 

   Hakadal IL Alpin Org nr 984 019 041 
 

13 

 

Sammenlagt kom Eirik på en fin 7 plass i Norgescupen, noe som ga masse inspirasjon inn 

mot neste års sesong. Han og 3 andre av våre medlemmer går nå på Hovden skigymnas. 

Der har de meget gode treningsforhold, noe som lover godt for kommende sesonger. 

  

 

Sesongen ble avsluttet med en avslutningstur til Trysil hvor vi hadde en super helg med 

strålende bra vær og strålende føre 

Vi ser nå frem mot en ny sesong og ønsker oss masse snø og stabil kulde 

 

For jibbegruppa 

Terje Nummedal 

 

 

 

 


