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Medlemmer
Pr. 31.12.2015 hadde var det registrert 122 aktive medlemmer i gruppa hvorav 55 medlemmer er under 26
år.

Styrearbeid
Det har ikke vært de største utfordringene i 2015 og vi har avholdt styremøter ved behov. Styret har
kommunisert en del pr. epost og telefon. Det har ikke vært behov for å diskutere vanskelige saker og lagene
har stort sett vært selvgående. Vi ser at det fortsatt er vanskelig å skaffe trenere rundt lagene og har derfor
engasjert 2 stk. mot godtgjørelse.

Representasjon
Leder og sekretær har vært representert på årsmøtet til Oslo og Akershus Bandyregion – seksjon Innebandy
og leder på årsmøtet til Norges Bandyforbund – seksjon Innebandy.

Økonomi
Innebandygruppa drives fortsatt nøkternt og vi har i 2015 ikke hatt de største utleggene. Vi har imidlertid
sett at vi har hatt noe frafall av spillere i de yngste klassene som har medført nedgang i treningsavgifter. For
2015 viser regnskapet et overskudd på ca. kroner 38 800,-, noe som er bra. Regnskapet blir ført av Hakadal
IL sin eksterne regnskapsfører.

Sportslig
Hakadal IL – Innebandy eller HIL Hurricanes er fortsatt en ung gruppe i Hakadal IL, men vi har allerede over
100 aktive medlemmer som trener og spiller innebandy hos oss. Vi skulle gjerne ha sett flere spillere blant
de yngre lagene. Vi vil jobber mer målrettet i tiden fremover får å rekruttere både spillere og ledere.
Vi har sesongen 2015/2016 hatt totalt 6-7 lag i seriespill som spenner seg fra 2009 til herrer senior i 5.
divisjon. Dessverre måtte vi trekke vårt G13 lag grunnet at mange spillere sluttet rundt seriestart, noe som
gjorde det umulig å fortsette.
I tillegg til lagene i seriespill har vi hatt treningsgruppe for ungdom, damer og herrer. Vi har hatt
treningstider i gymsalene på Hagen og Kirkeby, samt i Hakadalshallen.
Vi har også denne sesongen nådd de aller fleste av målsetningene vi la frem sist årsmøte, men har fortsatt
ikke greid å etablere et jentelag. Dette er noe klubben må arbeide aktivt for å få til i løpet av sesongen
2016/2017.

Team 2008/2009/2010
HIL Hurricanes 09 har hatt et fint år med trening og minirunder. Vi er ikke så mange, men klarer å stille lag
til hver minirunde. Vi gikk hardt ut med 3 mulige treninger i uken fra høsten 2015. Men etter jul ble vi nok å
konkurrere litt med vintersport og gikk ned til å trene kun onsdager.
Vi er en flott gjeng med 6-7 åringer som er blitt kjempe flinke og de har det moro med innebandy.
Vi har en fast gjeng på ca 7-8 stk, men innimellom er det flere som dukker opp. Jonas trener gjengen og
lagleder Anette tar seg av påmeldinger og mail. Sist men ikke minst en flott foreldregruppe som stiller
stødig hver gang som heiagjeng på kampene våre:)

Team 2007
Vi har fortsatt å jobbe med basisferdigheter og kamptrening på treningene våre. Vi har også i år vært med
på alle Minirundene.
Målet når vi startet opp var å gi barna i Hakadal ett tilbud utenom fotball og ski og jeg syns vi har lykkes
veldig.
Vi er per dags dato 11 spillere, alle gutter. Vi ønsker oss veldig flere spillere.
Fra høsten 2015 har vi trent 2 ganger og vi har 2 trenere som gjør en god med å lære ungene innebandy og
gode holdninger på banen.
Målet vårt for denne sesongen er å bli enda mer bevisst på Innebandy som lag. Ett annet mål er å vinne
over Gjelleråsen;)

Team 2004/2005/2006
G10-laget til HIL Hurricanes begynte året med å spille minirunder, dvs. turneringer som finner sted en gang
i måneden, og hvor man spiller mot 3-4 forskjellige lag og kampene varer 1x17 minutter.
Etter sommeren var G10 for gamle for minirundene, og nå spiller vi noe som heter aktivitetsserie. Det er
omtrent samme system som minirunde, men man møter bare 2 lag, spilletiden er 2x15minutter og det
spilles på større bane enn ved minirunden. Vi begynte sesongen med nok spillere til å ha 2 lag, men hadde
dessverre noen frafall etterhvert, slik at vi nå har ett lag i divisjon A i G10-serien, men godt med innbyttere.
På slutten av 2015 arrangerte HIL Hurricanes sammen med NIL og GIF en minirunde. Alle lagene bidro til å
gjøre dagen i Hakadalshallen til en suksess.
G10 har også fått nye trenere for 2015/16-sesongen. Barna er kjempefornøyde med opplegget og
læringskurven steg bratt.
Målet for sesongen er å forbedre ferdighetene, rekruttere flere spillere og delta i en turnering med lag fra
hele Østlandet.

Team 2001/2002/2003
Vi startet sesongen friskt med 9 spillere da mange sluttet etter sesongen 2015/2016. Vi manglet også
hovedtrener, men dette kom på plass i løpet av høsten. Men dessverre sluttet 4 spillere til rundt seriestart
og etter en spilt serierunde og at de rekrutteringstiltakene som ble satt i gang ikke gav frukter, ble laget
trukket fra videre seriespill. Vi har også ved hjelp av utviklingsavdelingen i Bandyforbundet kjørt innebandy
på HUS for 8. trinn i flere uker, men dette har heller ikke gitt resultater. Laget ble derfor helt avviklet i løpet
av sesongen.

Damer
Vi har 2 treningsgrupper for damer.
«Young girls» er en treningsgruppe for unge damer som trener hver tirsdag på Hagen og/eller Kirkeby
Skole. Tilbudet er åpnet for alle som ønsker å komme i bedre form, samt ha det sosialt. Denne gruppen
fungerer bra og har stabilt antall spillere.
Så har vi «Dorris IL» som er en annen aktiv treningsgruppe som hadde som mål å starte seriespill i old girls
serien i sesongen 2015/2016, men de trakk seg rett før seriestart. De har trent i Hakadalshallen hele
sesongen med tanke på å få etablert seriespill fra sesongen 2016/2017. Seriespillet blir et samarbeid
mellom disse 2 gruppene.

Herrer
Herrelaget har spilt i 5. divisjon, avdeling B. Det var vært ca. 20 spillere med lisens og det var vært spilt 16
kamper i serien. Vi har med mange spillere med erfaring fra de øverste divisjonene som har mye å lære
bort til de ferskeste spillerne på laget.
Laget har ikke større ambisjoner enn at dette skal være moro og åpent for alle. Men samtidig vil vi unngå å
komme sist. En annen målsetning er å gjøre det bedre fra kamp til kamp og øke nivået.
I tillegg til laget i seriespill har vi en veterangruppe som trener hver uke på Kirkeby skole.

Målsettinger for sesongen 2016/2017
-

Etablering av oldboys- og damelag i seriespill
Etablering av jentelag
Deltakelse i Minirundene med 3-4 lag
Arrangere Minirunde hvis vi blir tildelt en av helgene
Deltakelse i aktivitetsserien med G11
Utdanne 2 dommere
Trenerkurs for nye trenere
Laglederkurs for nye lagledere
Lage tilbud for ungdom 13 til 15 år som ikke har andre aktiviteter

Avslutningsvis
Frivillig innsats fra mange personer er avgjørende for å gi spillerne i Hakadal IL - Innebandy et godt tilbud.
Dette utgjør mange frivillige timers arbeid gjennom hele sesongen. Styret takker alle som har bidratt med
store deler av sin fritid, og håper alle føler at det er verdt innsatsen når de ser gleden i hallene.
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