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Administrativt 
Styret 
Jan Tore Hanssen  Leder 

Jonas Eriksen   Nestleder 

Toyni Kristin Stensen  Sekretær 

Cato Lommerud  Kasserer 

Franziska Finsterbusch  Styremedlem / informasjonsansvarlig 

Medlemmer 
Pr. 31.12.2015 hadde var det registrert 120 aktive medlemmer i gruppa hvorav 52 medlemmer er under 26 

år. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å rekruttere flere barn og ungdom. 

Styrearbeid 
Det har heller ikke vært de største utfordringene i 2016 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. Den største utfordringen er å få kvalifiserte trenere, men alle lag har en eller 

flere trenere. 

Økonomi 
Innebandygruppa drives sunt og vi har i 2016 ikke hatt de største utleggene. Vi har imidlertid sett at vi har 

hatt noe frafall av spillere i de yngste klassene som har medført en nedgang i treningsavgifter. For 2016 

viser regnskapet et overskudd på ca. kroner 25 000,-, noe som er lavere enn budsjett, men dette skyldes i 

hovedsak frafall og dårlig rekruttering samt færre dugnader. Regnskapet blir ført av Hakadal IL sin 

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 må jobbe enda mer målrettet i tiden fremover får å rekruttere både spillere og ledere. 

Vi har sesongen 2016/2017 hatt fra 2 til 7 lag i Minirundene, 1 lag i aktivitetsserien og 2 lag i seriespill som 

spenner seg fra 2011 til herrer senior i 5. divisjon.  

I tillegg til lagene i seriespill har vi hatt treningsgruppe for damer og herrer. Vi har hatt treningstider i 

gymsalene på Hagen og Kirkeby, samt i Hakadalshallen.  

Den store oppturen denne sesongen er SFO Innebandy på Hagen og Kirkeby barneskole med 50-60 unger 

som deltok i 2 runder der vi samarbeidet med kretsen. Her har vi sett at noen barn har kommet inn på lag. 

Dette tiltaket håper vi å fortsette med. Det er viktig å bygge sten for sten, men samtidig ser at vi at 

konkurransen med de andre idrettene blir tøffere, noe som gjør at vi må tenke smartere for at unger og 

senere ungdom vil fortsette med innebandy. Innebandy er en flott idrett å kombinere med typiske 

sommeridretter som fotball. Det er viktig at vi som idrettslag jobber aktivt og sammen for å redusere 

frafallet i ungdomsalderen. 



Vi arrangerte Minirunde i desember der vi arrangerte både lørdag og søndag. Dette var et meget vellykket 

arrangement og vi fikk gode tilbakemeldinger fra både foreldre og trenere. Dette håper vi å kunne gjenta 

senere sesonger. Vi hadde ca. 30 personer i sving denne helga fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Til 

sammen deltok det litt i overkant av 60 lag fra hele Oslo og Akershus. 

Team 2008/2009/2010 
Vi er et lite og fint lag med engasjerte spillere og foreldre. Denne sesongen har vi fått flere nye spillere på 

laget og det er vi veldig glade for. Vi er få, men har klart å stille både ett og to lag ved hver minirunde denne 

sesongen. Nå nærmer det seg minirunde 6 som er sesongens nest siste minirunde og vi er klare for kamp. 

Jonas kjører gode treninger for gjengen vår med god hjelp av foreldre som trår til. Neste sesong håper vi på 

flere spillere og mye bra og morsomt spill.  

Mvh Anette, lagleder 

Team 2007 
I gutter 2007 har det i denne sesongen vært 9 spillere. 2 gutter har pause og 3 nye har kommet inn. Vi 

trener 2 ganger pr uke, onsdag 18:30 – 20:00 på Kirkeby skole og søndag kl 17:30 – 19:00 i Hakadalshallen. 

Vi har deltatt på 5 minirunder/turneringer. På de første minirundene har vi også stilt med 2 lag når alle 

spillerne har kunnet deltatt. Den siste runden har vi stilt med 1 lag. Hver runde har bestått av 3 kamper på 

hvert lag. Hver kamp er 17 min.  

Guttene spiller godt og er blitt flinkere til å tenke samspill. Vi har en god statistikk i forhold til kamper, og 

har vunnet langt flere enn det vi har tapt.  

Trener også denne sesongen har vært Øyvind Bjørnstad og hjelpetrener Petter Båstad. Lagleder Toyni K. 

Jakobsen 

Team 2005/2006 
Vi startet året midt i vår første sesong med seriespill. Laget hadde 2 engasjerte trenere med proffbakgrunn, 

og vi hadde alltid godt med innbyttere. Sesongens høydepunkt for barna var nok Tigers Cup i Drammen i 

mars, hvor vi spilte mot lag fra hele Østlandet, lag vi vanligvis ikke møter til kamp. Så dette var både gøy og 

lærerikt. 

I løpet av sommeren ble det dessverre en del frafall igjen, men vi klarer også i sesong 2016/17 stille med ett 

lag i seriespill. Begge trenerne sluttet dessverre pga personlige årsaker, men vi har dedikerte foreldre og 

Sander på 18 år som kjører treningene. Det går ikke så aller verst med rekrutteringen, vi har fått 2 nye 

spillere på laget, men dessverre er det også noen som sluttet, så vi blir ikke flere, eller mange nok til å stille 

med 2 lag. Året 2016 avsluttet - som i fjor - med at vi arrangerte en Minirunde i Hakadalshallen. Foreldrene 

til G11 bemannet bla kiosken, inngangen, og noen av barna var med og holdt orden i hallen. 

Damer 
Vi har 2 treningsgrupper for damer.  

«Young girls» er en treningsgruppe for 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 en god gruppe jenter som har spilt sin første sesong i Old Girls serien. De har trent i 

Hakadalshallen hele sesongen og har etablert seg blant topp 5 i Old Girls serien. Flott innsats av jentene og 

de er 15-16 aktive spillere. 

Herrer 
Herrelaget har også denne sesongen spilt i 5. divisjon, avdeling B. Det var vært ca. 15 spillere med lisens og 

det vil spilles 14 kamper. Vi har med mange spillere med erfaring fra de øverste divisjonene som har mye å 

lære bort til de ferskeste spillerne på laget. Det er plass til flere spillere. 

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. Når det gjenstår 4 

serierunder, ser det ut som vi rykker opp til 4. divisjon.  

I tillegg til laget i seriespill har vi en veterangruppe som trener hver uke på Kirkeby skole. 

Målsettinger for sesongen 2017/2018 
- Etablering av jentelag 

- Deltakelse i Minirundene med 3-4 lag 

- Arrangere Minirunde hvis vi blir tildelt en av helgene 

- Deltakelse i seriespill med G12 

- Utdanne 2 dommere 

- Trenerkurs for nye trenere 

- Laglederkurs for nye lagledere 

- Lage tilbud for ungdom 13 til 15 år som ikke har andre aktiviteter 

- Øke rekrutteringen i alle aldersklasser 

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. 

 

Styret i Hakadal IL - Innebandy, Hakadal, 18. februar 2016 

 

Jan Tore Hanssen  Franziska Finsterbusch   Cato Lommerud 

Leder    Styremedlem    Kasserer / sekretær 

 

Jonas Eriksen   Toyni Kristin Stensen 

Nestleder   Sekretær 


