
Årsberetning for Hakadal Fotball 2016  
   

Styret har hatt følgende sammensetning:  

  

Leder: Andreas Juell  

Nestleder: Ine Smedbakken  

Kasserer: Marianne Stengle-Haakonsen  

Sekretær: Hanne Hanken  

Sportslig leder: Sture Abrahamsen  

Styremedlem 1: Gunnulv Nord  

Styremedlem 2: Gaute Nesse  

  

Andre involverte i fotballgruppa:  

  

Materialforvalter: Petter Baastad  

Kioskansvarlig: Carsten Thiem  

Dommeransvarlig: Paul Erling Basma  

Banekomiteen: Lasse Zimmermann, Bernt Kvamme, Fredrik Stenbakken og  

Carsten  Thiem   

 

Valgkomite: Ingen.  

Keepertrener: Rune Dyb  

Webansvarlig: Hanne Hanken  

  

Lag/Lagledere/Trenere:  

Old boys M34                       Arild Øygarden  

  

Jenter junior                            Rune Olsen  

                                            Gunnulv Nord  

                                               Bjørn Aurmo  

                        Kari Harbak  

  

Gutter 2002                            Sture Abrahamsen  

            Kjetil Prøven  

                        Wenche Westengen  

Nils Petter Lokreim  

                                            

Gutter 2003/2004     Ronnie Jørgensen  

                                               Lars Ivar Larsen  

                                               Frode Elverum  

Kasper Trolle Pedersen  

  

Gutter 2005   Fredrik Lysø   

Espen Meldgaard  

Anette Sande  

Andreas Juell  

Magne Lersveen  

  

 Gutter 2006   Nancy Jacobsen  

Bernt Fredriksen  

                                               Nils Thomas Fearnley  

                        Therese Edvardsen  

Vidar Sæther  

 



  

Jenter 2007/2008  Berit Jorid Flore  

Thomas Bjur  

Stian Skjerdal  

Rina Sørensen  

  

  

Gutter 2007                           Beate Kristiansen  

Rolf Jappee  

Thomas Kvamme  

  

 

Gutter 2008   Raymond Hansen  

Steinar Woxen  

Arild Øygarden  

Knut Ljåstad  

  

 

Jenter 2009   Monica Eilertsen  

Anita Lopez-Pedersen  

Espen Scheide  

   

 

Gutter 2009   Ine Smedbakken  

Kristian Jøssund Karlsen  

Stian Skjerdal  

Marius Stengle Haakonsen  

Bjørn Hofflund-Nystad  

Espen Berget  

  

 

Mix 2010   Cathrine Rosenkilde Edvardsen  

Robert Flisen  

Pål Martinsen  

Øystein Heggli  

  

  

 

Styrets arbeid 
Styret har i år avholdt 10 styremøter.   

  

Antall medlemmer  

Fotballgruppa hadde 280 aktive medlemmer i 2016.  

 

 

Serie og cuper 
Hele 25 lag var påmeldt i serien, noe som er ny rekord. Lagene spenner fra 

gutter/jenter 2009 til Old Boys. 

 

Før sesongstart ble det bestemt at så mange lag som mulig fra klubben skulle dra på en 

felles cup, og valget falt på Hallingcup på Gol 3.-5. juni. Flere lag har også deltatt på 

andre cuper, som f.eks. Dana Cup og Norway Cup. Fotballgruppa dekket deltagelse på 

to valgfrie cuper for hvert lag; Bygdeturneringa og 3v3-turneringen hos NIL. 

Deltagelse utover dette måtte det enkelte lag betale selv. 



 

Økonomi  

Fotballgruppa har fortsatt en sunn økonomi. Årets resultat viser et overskudd på ca kr 

110.000,-  

  

Treningsavgift 
Kr. 160 x spillerens alder. Max 2200,- per person og 3500,- per husstand.  

 

Utstyrsleverandør  

Vi har avtale med Select Sport Norge AS fram til 31/12-2018. Utstyr forhandles til 

våre medlemmer gjennom Sport1 Nittedal.  

  

Sportsplan 

Styret og sportslig utvalg har utarbeidet en ny sportsplan. Planen gir trenere og lagledere 

veiledning og økt kompetanse ved å spesifisere hva som forventes av treningsinnhold i ulike 

aldersgrupper.  

TINE Fotballskole  

Det ble arrangert TINE Fotballskole første uken i skoleferien. Ca. 150 barn fra 6-13 år 

deltok. Engasjerte trenere sørget for at barna fikk noen lærerike og morsomme dager 

med fotball, og tilbakemeldingene var positive. Spillere fra J17 var instruktører. 

Varmmat fra Meny Åneby ble servert hver dag, og det var stor suksess. 

 

Dommerkurs 

Før sesongstart ble det arrangert dommerkurs for årskullene 2001-2004, samt 

interesserte voksne.  

 

Damelag 

Det har jobbet målrettet for å rekruttere flere jenter slik at klubben kan stille med et  

11’er damelag i 2017. Rekrutteringen var vellykket, og tre nye spillere begynte rett før 

jul.  

 

Fotballakademi 

På våren ble det arrangert fotballakademi for 2.-5. klasse på onsdager etter skoletid. 

Rolf Jappee var ansvarlig instruktør, med lønnede ungdomsskoleelever som 

medhjelpere. Veterangruppa har stilt opp og ordnet med matlaging og servering. 

 

Trenerforum og barnefotballkveld 

Før sesongstart ble det arrangert trenerforum.I løpet av sesongen ble det gjennomført 

en barnefotballkveld hvor bl.a de fleste som skulle være instruktører på TINE 

Fotballskole deltok.  

 

Keepertrening  

Rune Dyb og Andreas Juell har gjennomført ukentlig keepertrening for alle klubbens 

keepere.  

  

Ivrigtrening 
Søndager etter sesongslutt har det vært arrangert ivrigtreninger for ekstra motiverte 

spillere født 2002-2006.  

 

Vinteråpen bane  

Banen ble stort sett holdt åpen vinteren 2015/16. Ustabile værforhold førte til at det 

dannet seg mye is rundt banen/i dreneringen slik at banen var stengt i korte perioder.   

  



Kiosk  

Før seriestart ble kiosken flyttet til nye lokaler ved kunstgressbanen slik at den skulle 

være lettere tilgjengelig for publikum. Dette ble en suksess. Det ble også satt opp en 

hjertestarter i kiosken. 

 

Diverse 

Sammen med hovedlaget i HIL har vi vært aktive for å få til et tettere samarbeid med 

Varpe Fotball. Dette har vi ikke lykkes med, ettersom Varpe ikke ønsker samarbeid. 

 

Følgende lag var med i serien i 2016: 

Old boys – SØLV!  

Jenter-99/00  

Gutter-02  

Gutter-03  

Gutter-04  

Gutter-05  

Gutter-06  

Gutter-07  

Jenter-07/08  

Gutter-08  

Gutter-09  

Jenter-09  

  

Ca. 20 spillere født i 2010 deltok i Bygdeserien og Bygdeturneringen.  

I mai ble det startet opp treninger for 2011-barna. 

  

Strategi  

 Øke engasjementet for Hakadal Fotball i nærmiljøet.  

 Øke samhold og trivsel i klubben og bli en klubb med stor bredde i lag.  

 Vi skal starte et nytt mix-lag for 5-åringer hver vår.  

 Vi ønsker å få med flere engasjerte foreldre i styret og andre sentrale verv, slik 

at vi kan være en klubb i fortsatt vekst.  

 Jobbe målrettet for en stabil økonomi ved å være aktive til å søke midler fra 

kommune, NFF og andre kilder til midler.  

 Øke kompetansen vår om klubbdrift, og delta på relevante kurs i regi NFF og 

Akershus Fotballkrets. Leder, sportslig leder, kasserer og sekretær deltok på 

lederkurs 1 og 2 i NFF i 2016. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

Styret i Hakadal Fotball         

 

28.02.17  


