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Hovedstyret har i 2018 bestått av følgende representanter 

Leder: Per Ole Thorsen 
Nestleder: Bjørn-Erik Graff 
Kasserer: Petter Tveøy 
Sekretær: Kathrine Harstad 
Idrettskoordinator: Élin Lykke 
Vararepresentant: Espen Sørvig 
Vararepresentant: Tone Merete Olsen 
Fotball: Andreas Juell 
Innebandy: Jan Tore Hansen 
Alpint: Hege Naustdal 
Barneidrett: Tom Viggo Vigmostad  
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Veteran: Liv Fredriksen/Halvor Gundersen 
Langrenn: Olav Grindalen 
HIL Runners:  Lasse Hermansen 

Representanter  i komiteer og utvalg i 2018 

Kontrollkomité: Bodil Moss, John Melby og Randi Bang 
Nittedal Idrettsråd: Leif Åge Sørli og Merete Winum 
Medlemsregister: Frode Eriksen 
Valgkomité: Kjetil Solberg, Alpint, Espen Sørvig Langrenn, Ine Smedbakken Fotball  
Webansvarlig: Ragnar Stenersen 
Revisor: Einar Monsbakken Sandberg revisjon & rådgivning 
Barnas skidag: Bodil Moss 

Hovedstyret 

Hakadal Idrettslag er et idrettslag med mye positiv utvikling i flere grupper. Det er gode samarbeidsforhold, 

mye spennende aktivitet og en sunn økonomi.  

Av saker som hovedstyret har arbeidet med i 2018 nevnes følgende: 

Hakadal Idrettslag er et idrettslag i positiv utvikling. Det er gode samarbeidsforhold, mye spennende aktivitet 

og en sunn økonomi. Det har vært et noe krevende år med en del ekstraordinære møter, spesielt i prosessen 

med den nye Elvetangen skole.  

Det er i perioden blitt avholdt 9 hovedstyremøter. 

Av saker som hovedstyret har arbeidet med i 2018 nevnes følgende: 

1. Diverse samarbeidsmøter med Nittedal kommune vedr Elvetangen skole 

2. Avtaleinngåelse om avståelse av eiendom til Nittedal kommune og kompensasjon for dette 

(Behandlet i ekstraordinært årsmøte høsten 2018 

3. Diverse arbeid med Varingskollen Alpinsenter. Organisering og utviklingsprosjekter. 

4. Fokus på fordeling av midler til der hvor aktivitet skapes – fordeling av LAM-midler, kulturmidler og 

momskompensasjon og sponsormidler til gruppene. 

5. Deltatt i prosjektgruppe i Nittedal kommune vedrørende tiltak mot barnefattigdom herunder 

utstyrsprosjektet «BUA» 

6. Arbeid med ny versjon av våre nettsider 
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Medlemsutvikling 

Per 1. januar 2019 var antall medlemmer i HIL følgende: 

Kjønn Kvinner Menn Totaler 

Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år  

Medlemmer 7 107 44 27 159 4 174 121 25 228 896 

 

Total medlemsmasse i januar 2018 var 936. Det har altså vært en nedgang på 40 stk.  

Økonomi 

Økonomien i idrettslaget er stabil. Av spesielle forhold 2018 nevnes: 

• Driftsinntektene har økt med ca 260 000,- Dette skyldes i hovedsak gaver i forbindelse med 

innsamling til Kariløypa 2020 (167 000,-) 

• Medlemskontingenten har gått ned med kr 16 098,- 

• Grasrotandelen har økt med kr 81 000,- 

• Driftsresultatet er på kr 209 601 mot 261 395 i 2017 

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HILs regnskap og balanse. 

Gruppene og Idrettsåret  

Barneidrettsgruppa 

Gruppens formål 

Å tilby barn i alderen 3 – 8 år morsomme og allsidige idrettsopplevelser både inne og ute. 

Ledelsen i barneidretten 

Ledelsen har fra høsten 2018 bestått av følgende personer:  
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Leder: Tom-Viggo Vigmostad 
Trener: Bård Bekkelien 
Assistenttrenere Josefine Stiegler-Hagen og Victoria Mevik 
 
Fra våren 2019 
Leder: Tom-Viggo Vigmostad 
Trener: Tiril Andersen, Thomas Wilskog og Mathilde Thy.  

Josefine Stiegler-Hagen og Victoria Mevik bidrar også noe. 

Styremøter 

Det ble avholdt 3 møter med trenerne.  

Alle avtaler og koordinering har foregått over mail/Facebook. 

Antall medlemmer 

Sesong 2018/219: 21 

Barna har vært inndelt i to grupper når det har vært innetrening. På utetrening har barna vært i en stor 

gruppe. Det har vært allsidige aktiviteter og barna har fått prøvd ulike aktiviteter. 

Økonomi 

Treningsavgift for 2018/19 er ikke med i årets regnskap. Økonomien til BIG er bra. 

Arrangementer 

Julegrantenning 2018 
Sommeravslutning 2018. Tur i Oslo klatrepark og Toten badeland. 

Dugnader 

Barnas skidag – bake boller. 
Julegrantenning. 

Fotballgruppa 

Styret har hatt følgende sammensetning:  

Leder:  Andreas Juell  

Nestleder:  Marianne Stengle-Haakonsen  

Kasserer:  Anette Bjørlin Basma   

Sekretær:  Hanne Hanken  

Sportslig leder:  Sture Abrahamsen  

Styremedlem 1:  Håkon Haarde 

Styremedlem 2:  Gaute Nesse  

  

Andre involverte i fotballgruppa:  

Kioskansvarlig: Carsten Thiem  
Dommeransvarlig: Paul Erling Basma  
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Banekomiteen: Espen Meldgaard, Bernt Kvamme og Håkon Haarde 
Fair Play ansvarlig: Ingrid Hofflund-Nystad 
Jentefotballansvarlig: Christine Elvenes 
Laglederansvarlig:  Anette Bjørlin Basma 
Webansvarlig:  Hanne Hanken  
Valgkomite:  Ine Smedbakken 
  
Lag/Lagledere/Trenere:  
Old boys M34  Arild Øygarden  
 Damer+ (HIL & VBK) Rune Olsen  
 Gunnulv Nord  
 Marianne Teppdalen  
 Kari Harbak  
  
Gutter 2002 Sture Abrahamsen  
 Kjetil Prøven  
 Anette Bjørlin Basma 
 Marius Pettersen 
 Nils Petter Lokreim 
 
Gutter 2003/2004    Renate Alme 
 Tom Overen 
 Morten Dahl  
  
Gutter 2005/2006 Fredrik Lysø   
 Espen Meldgaard  
 Erik Fartum 
 Andreas Juell  
 Magne Lersveen  
  
Jenter 2007     Berit Jorid Flore  
 Stian Skjerdal  
  
Jenter 2008 Andre Ourum 
 Thomas Bjur 
  
Gutter 2007 Beate Kristiansen  
 Rolf Jappee  
  
Gutter 2008 Raymond Hansen  
 Steinar Woxen  
 Arild Øygarden  
  
Jenter 2009 Wenche Grønvold  
 Anita Lopez-Pedersen  
   
Gutter 2009 Ine Smedbakken  
 Kristian Jøssund Karlsen  
 Marius Stengle-Haakonsen  
 Bjørn Hofflund-Nystad  
 Espen Berget  
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 Sverre Brekne 
 
 Gutter 2010 Cathrine Rosenkilde Edvardsen  
 Natalie Røed 
 Rune Moen  
Jenter 2010 Robert Flisen  
 Christine Elvenes 
 Øystein Heggli  
  
Gutter 2011 Alexander Brox 
 Anders Bermingrud 
 Jonas Eriksen 
 Siw Elisabeth Myhren Andresen 
Jenter 2011 Jan-Erik Bagglo 
 Anne Lene Bagglo  
Mix 2012 Kristian Jøssund Karlsen 
 Christine Blom 
 Jonas Eriksen 
 Ida Madsen 
Mix 2013 Marianne Engan 
 Ivar Jahren-Berg 

Styrets arbeid 

Styret har i år avholdt 7 styremøter.   

Antall medlemmer  

Fotballgruppa hadde ca. 443 aktive medlemmer i 2018.  

Serie og cuper 

Hele 29 lag var påmeldt i serien, noe som igjen er ny rekord. Lagene spenner fra gutter/jenter 2012 til Old 

Boys. 

I tillegg til seriespill har flere lag deltatt på cuper i både inn- og utland, som f.eks. Dana Cup og Norway Cup.  

Fotballgruppa dekket som vanlig deltagelse på to valgfrie cuper for hvert lag, samt Hallingcup og 3v3-

turneringen hos NIL. Deltagelse utover dette måtte det enkelte lag betale selv via sine lagkasser. 

Hakadal IL arrangerte den andre runden av 7-årsserien 2018 i mai. Totalt 120 lag fra Akershus fotballkrets 

var påmeldt, og nærmere 600 barn var i sving på banene i strålende sol. 

Økonomi  

Fotballgruppa har fortsatt en sunn økonomi. Investeringer er satt på vent på grunn av den 

planlagte skolebyggingen på Elvetangen.  

Utstyrsleverandør  

Avtalen med Select Sport Norge AS løp frem til 31/12-2018. Det ble i desember forhandlet 

om en fornyelse av denne avtalen i samarbeid med Select og Sport1 Nittedal.  
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Kvalitetsklubb 

Hakadal Fotball ble sertifisert som kvalitetsklubb i NFF i november. Hensikten er å sikre langsiktig klubbdrift 

og klubbutvikling. Hovedkriteriene som måtte oppfylles setter krav til kompetanse, aktivitet, verdier og 

organisasjon. 

Alle i fotballstyret har vært involvert i arbeidet – i tillegg til at andre involverte i fotballgruppa har bistått.  

 
Fair Play 

Fair Play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Det 

handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen.  

Fair Play-ansvarlig deltok på lagledermøte der hun snakket om Fair Play og hvordan vi ønsker at det skal 

implementeres og overholdes i klubben. Hun har benyttet Fair Play-materiell fra NFF til å snakke med 

spillerne på G-09. Flagg og banner med Fair Play-logo er hengt opp godt synlig flere steder for å synliggjøre 

at vi er en Fair Play-klubb.  

TINE Fotballskole  

Vi arrangerte TINE Fotballskole første uken i skoleferien. 132 barn fra 6-13 år deltok. Engasjerte trenere 

sørget for at barna fikk noen lærerike og morsomme dager med fotball, og tilbakemeldingene var positive. 

Dette er femte gang klubben arrangerer den populære fotballskolen. Spillere fra egne ungdomslag pluss 

noen eksterne var instruktører. Varmmat fra Meny Åneby ble servert hver dag, og det var stor suksess. Tine 

Fotballskole gir et OK overskudd økonomisk. 

Sommerskole og akademitrening 

Hakadal Fotball samarbeidet med Tren Mer og arrangerte sommerskole i uke 33, med påfølgende 

akademitrening utover høsten. Hovedinstruktør var Ingrid Syrstad Engen, profilert elitespiller på Lillestrøms 

damelag og på landslaget. Tilbudet var for gutter født 2005-2009 og jenter født 2007-2009. Totalt 40 barn fra 

HIL og Varpe deltok. Både instruktør og deltagere var veldig fornøyde med opplegget. 

Dommerkurs 

Før sesongstart ble det arrangert dommerkurs for årskullene 2001-2005, samt interesserte voksne.  

Keepertrening  

Flere av klubbens keepere har benyttet seg av Keepersøndager, som er et tilbud i regi av kretsen. Dette blir 

kostet av klubben. Det har i tillegg vært gjennomført keepertreninger på lørdager i høst med tidligere HIL 

keeper Marius Løtvedt Frogner 

  

Vinterstengt bane  

Ustabile værforhold i romjulen førte til at det dannet seg mye is på og rundt banen. Banen var derfor stengt 

fra desember 2017 til påske 2018.   
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Kiosk  

Omsetningen i kiosken falt noe i 2018. Vi ser ingen klar årsak til nedgangen i salget.  

Vi fjernet en del «smågodt» fra sortimentet og fikk inn en del nye produkter fra TINE.  

 

Følgende lag var med i serien i 2018: 

Old boys 

Damer senior   

Gutter-02 (2 lag) 

Gutter-03 (2 lag) 

Gutter-04   

Gutter-05 (2 lag) 

Gutter-06 (2 lag) 

Gutter-07 (2 lag) 

Jenter-07/08 (2 lag) 

Gutter-08 (4 lag) 

Gutter-09 (4 lag) 

Jenter-09 

Jenter -10 

  

Ca. 20 spillere født i 2011 deltok i 7-årsserien. 

Ca. 20 spillere født i 2012 deltok i 6-årsserien. 

I mai ble det startet opp treninger for 2013-barna. 

  

Vennlig hilsen Styret i Hakadal Fotball25.02.19  
, 
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Langrennsgruppa 

 

Tillitsvalgte 

Styrets sammensetning 2018 
Leder: Olav Grindalen  

Nestleder: Sten Are Grønvold 

Kasserer: Anne Marit Aulie 

Sekretær: Anita Jensen 

Sportslig leder:  John-Harald Haugseth 

Sponsoransvarlig:  Vidar Lynghammar  

Foreldrekontakter:  Anita Jensen 

           Vidar Lynghammar 

Anleggsansvarlig:  Bjørn Hofflund-Nystad 

Valgkomite: Espen Sørvig 

Andre verv (ikke en del av styret): 
Kiosk:   Anita Jensen 

 

Generelt 

Sten Are Grønvold og Olav Grindalen har deltatt på kretsens vårmøte og høstmøte.  
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Nettside – sosiale medier 

Langrennsgruppa har egen fane under www.hakadal-il.no  Vi har også egen felles gruppe på Facebook – 

Hakadal IL langrenn. Her legges det ut informasjon om skirenn og aktiviteter til langrennsgruppa. Det er også 

etablert egne Facebook grupper for treningsgruppene. I tillegg er HIL Langrenn tilstede på Instagram  - 

Hakadal IL Langrenn. 

Utstyrsavtale 

Langrennsgruppa har utstyrsavtale med Glømmi Sport. Gruppa har fått designet nytt tøy som leveres av 

SWIX. 

Samarbeid HIL/NIL/GIF 

Det ble våren 2014 opprettet et formelt samarbeid mellom langrennsgruppene i bygdas idrettslag – Team 

Nittedal. Tilbudet favner gruppen 2003 og eldre. Tanken er at dette skal gi en høyere kvalitet på treningen 

og et bedre tilbud til målgruppen, og gi de eldste en bedre sosial ramme. Erfaringen er at det utelukkende 

har gitt positive resultater!  

Aktivitet 

Hakadal IL langrenn har hatt stabilt antall medlemmer på treningsgruppene og i antall aktive i løpet av 2018, 

med en økning på de yngste. Det ble derfor opprettet en ny gruppe for 2011/2012 høsten 2018. Treningene 

ble gjennomført hver tirsdag og torsdag med 4 treningsgrupper vinter/høst 2018, i tillegg til skileiken i 

vintersesongen. Den yngste treningsgruppa trener kun 1 gang i uka -  på torsdager. 

 

 

Familiesamling Nordseter/Natrudstilen nov 2018 

 

Det ble gjennomført følgende fellesaktiviteter i 2018: 
• Måneskinnstur til toppen av Varingskollen - 2.mars 2018 

• Enkelte søndagslangturer – blant annet til toppen av Varingskollen 

• «Sørlisamling» - endags barmarksamling på Sørli skole i oktober 

• Familiesamling på Nordseter helgen 23-25 november 2018 
 

http://www.hakadal-il.no/
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Måneskinnstur opp familieløypa 

Løpere fra HIL på Team Nittedal har i tillegg hatt høstsamlinger med teamet. Team Nittedal har fellestrening 

hver tirsdag gjennom hele året, og treningssted har vekslet mellom Gjelleråsen, Nittedal og Hakadal. 

Tirsdagstreningene er fortrinnsvis intervalltrening. 

Skirenn: Treningsgruppene har deltatt i karusellrenn i Varingskollen og bygderenn på Sørli og Bjønndalen. 

HIL-løpere har også deltatt på sone-, krets- og landsrenn, og mange hevdet seg bra i store og harde klasser. 

Hovedlandsrennet i år var på Lygna, og vi stilte med flere deltakere: Didrik Røssum Jensen, Eyr Lynghammar, 

Ole Holmboe og Lisa Fergusson Sørlien. Sistnevnte kom seg helt til kvartfinale i sprint, og endte på en flott 

15.plass. Vi hadde også med løpere i Norgescupen, samt junior NM på Steinkjer i mars. 

Varingskollstafetten: Vi stilte med flere lag, både utøverlag, og mamma og pappalag. Dette er et sosialt og 

hyggelig arrangement, hvor også de andre klubbene i dalen stiller opp.  

Varingskollen Opp – høst 2018: Her hadde vi en hel del med, også fra de yngste gruppene. 

Resultater 

NM stafett: Hakadal IL stilte lag med 2 x Wilskog og Anders Johan Rogne på laget. Vi vant ikke, men ble 

heller ikke sist. ☺ Veldig moro at vi stilte med lag. 

Junior NM Steinkjer mars 2017: Her deltok Eline Storvik Grønvold og Anders Johan Rogne. Eline fikk en flott 

17 plass på 15 km klassisk i kvinner 19/20 år som beste resultat. 

 

Statoil Norgescup juniorer 

Her deltok Eline Storvik Grønvold, Halvor Nissen Melsom og Anders Johan Rogne. 
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- HIL har også hatt med løpere i Ungdommens Holmenkollrenn, i Sparebank 1 cup for 13/14-åringer, Oslo 

Skifestival og Oslo Sportslager Cup. 

Ungdomsbirken: Her deltok Eir Lynghammar, Didrik Røssum Jensen, Lisa Fergusson Sørlien, Line Kristiansen, 

Emilie Taug, Marie Finkenhavn, Tara Plows, Ask Finsterbusch Hermansen, Benjamin Røssum Jensen og 

Magnus Evjen Winum. Deltakelsen ble feiret med felles mat og kos på Gjøvik på vei hjem! 

Bygdemesterskapet: Hakadal fikk kun en bygdemester på hjemmebane i mars 2018. Rennet gikk i fristil og 

det ble seier til Benjamin Røssum Jensen i G12. Lisa Fergusson Sørlien fikk 2.plass i klasse jenter 15 år, kun 

sekunder unna førsteplassen. 

Hakadalsrennet: Ble avviklet på hjemmebane 15-16.desember 2018 med mange deltakere fra HIL. Benjamin 

Røssum Jensen tok en flott 2.plass i G13 lørdag fristil, og vant søndag i klassisk. Anders Johan Rogne tok i 

tillegg en flott 3.plass i M19/20 i fristil lørdag. 

 

Hakadalsrennet 2018 

 

Avslutning for treningsgruppene etter endt skisesong 

Sesongavslutning ble avholdt på skistadion torsdag 22/3 med lek, moro, grilling og kake. 

Juleavslutning 

22.12 ble det avholdt uformell juleavslutning/kveldsmat med leken trening, grillpølser og kake. 

Kveldsmat 

Treningsgruppene har hatt kveldsmat i skihytta hver 14. dag etter trening. Anita har hatt hovedansvaret, 

men har hatt med seg foreldre på dugnad hver gang. 

Skileik 

Skileiken 2018 hadde 56 barn fra 4 til 9 år. Omtrent det samme som året før. 10 trenere-instruktører bidro til 

et veldig godt opplegg. Vi ser at det blir viktig og rekruttere flere trenere inn i skileiken, og at dette må 

jobbes med i forkant av hver sesong. 
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Toppstua 

Den ble holdt åpen lørdag 9 juni i forbindelse med DNT sitt arrangement, og søndager etter skolestart og 

frem til snøen kom. Det viste seg å være populært, med godt besøk, og bidrar til at flere mennesker kommer 

seg ut.   

Familieløypa 

Utbedringsarbeidet i traseen fortsatte sommeren og høsten 2018. Vi brukte mye ressurser på maskinarbeid i 

nedre del, finansiert hovedsakelig gjennom frilufts prosjektet til Per Kristen Gisleberg. Det er en flott tur på 

litt over 5 kilometer i fra skihytta opp til toppstua, med fine utforkjøringer ned igjen. Løypa ligger merket i 

skiforeningens løypenett, og preppes når det er mulig.  

Arrangementer 

Det ble gjennomført 3 telenorkarusellrenn med deltakelse både fra skileken og fra trenings-gruppene, 

klubbmesterskap og bygdemesterskap i langrenn - fristil. På bygdemesterskapet stilte ca. 150 deltagere fra 

hele bygda.  

Vi hadde i år for syvende gang Hakadalsrennet. Rennet gikk over 2 dager med fristil på lørdag, og klassisk på 

søndag. Rennet var en del av både SNØ cup og Sparebank 1 cupen, og fortsetter å vokse. Til sammen på de 2 

dagene var det påmeldt over 1500 løpere! 

Dugnader 

Hovedfokus sommeren 2018 ble utbedringer i familieløypa, skråningen på stadion, utløpet av Kariløypa, 

samt vedlikehold av kunstsnøanlegget hvor det ble kjøpt inn noen flere kanoner. Vi fikk på plass en platting i 

hinderløypa, og mangler nå bare nytt nett som vil komme på plass våren 2019. Det ble ryddet årsvekst i 

lysløypa, containere ble kledd inn og vi fikk montert garasjeport. I tillegg ble det gruset og planert både i 

traseer og fellesområde rundt skihytta og inne på stadion, og kjøpt inn ny slodd til ATV. Lydanlegget ble også 

byttet og oppgradert. Som om ikke det var nok så ble det bygget en permanent kiosk i tilknytning til skihytta 

– som fungerte perfekt under Hakadalsrennet! 

Trenere 

Sesongen 2018 har disse bidratt på trenersiden for treningsgruppene: Fredrik Hermansen, Eirik Hval Jensen, 

Mats Moen, Marius Granrud, Knut Ljåstad, John-Harald Haugseth, Olav Grindalen, Vidar Lynghammar og 

Sara Bjonge. 

I tillegg var det 10 instruktører/assistenter for skileiken. 

Styret takker for innsatsen og håper på fortsatt innsats 

Lysløypa 

Lysløypa har vært base både for vinter og høsttrening. Takket være kunstsnøanlegget, så hadde vi snødekt 

stadion og løype klar til glede for svært mange allerede i slutten av november! Dette ble for tredje gang 

markert med åpningsrenn for bygdas minste torsdag 6 desember. I tillegg til langrennsgruppa trener 

hundekjørerne i lysløypa hver mandag. 
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Løypa blir preppet med scooter på begynnelsen av sesongen og Varingskollen alpinsenter tar over 

preppingen når det er nok snø.  

 

Økonomi 

Vår økonomi er god, og våre inntekter brukes til anleggsutvikling og langrennstilbud til barn og unge. 

Kiosken i skistua har vært åpen hver torsdag i skisesongen. Bra omsetning og fin sosial ramme. 

Kontingenter/avgifter: De aktive betaler medlemskontingent til Hakadal IL samt treneravgift til 

langrennsgruppa. Her er det to kontingenter, en for 12 år og yngre og en for eldre løpere. Skileiken har egen 

deltakeravgift. 

Sponsorgruppa 

Ble etablert i 2012, og har jobbet videre med prosjekter og innhenting av midler gjennom hele 2017. Vervet 

innehas av Vidar Lynghammar, med hjelp i fra styret og støttespillere ved behov.  

Hovedfokus er fortsatt på kunstsnøtrase og snø produksjon.  

Vi fikk i løpet av 2018 kjøpt inn noen flere 11-meters kanoner, for å lette produksjon av snø spesielt på 

stadion og rundt Karikollen. Til sammen har vi da en kunstsnøtrase på ca. 1,6 kilometer. Vi har fått midler 

også til fase 3 av kunstsnø anlegget, som vil fullføres i løpet av sommeren 2019. Da vil vi få med oss 2 

kilometer sløyfe i tillegg, og vil da til sammen ha over 3 kilometer tipp topp kunstsnøløype. Dette for å kunne 

gi et godt tilbud til alle brukergrupper og naboklubber, spesielt tidlig i sesongen. Anlegget vil ikke belaste 

idrettslaget med hverken utgifter eller lån. 

Våre sponsorer 
• Sparebank1 er med som hovedsponsor gjennom avtalen de har med hovedlaget. 

• Nokab har kommet inn via hovedlaget. Avtalen løper frem til 2019. 

• C-Optikk Nittedal 

• Dahl & Jensen Bygg 

• Saghuset Hesselberg 

• Site Service 

• Meny  

• Wilskog Bygg  

• Glømmi. Utstyrsavtale/klubbavtale. I tillegg gir Glømmi et fast bidrag i form av utstyr. 
 

En annen viktig inntektskilde er utdeling av giroer for «Lysløypas venner» til alle husstander i Hakadal, samt 

at det ligger giroer i en egen kasse ved tavla på skistadion. 

Vi har også et langt gjerde på stadion hvor vi kan profilere sponsorer. 

Det viktigste arbeidet for sponsorgruppa er å sikre gode budsjetter og søknader på konkrete tiltak vi ønsker å 

skaffe midler til. De fleste fond/legater krever dette, og det må være på plass før det er noen vits i å søke. I 

tillegg må vi pleie de sponsorene vi har, samt se på mulighetene for å få flere sponsorer som vil profilere seg 

med reklameplakater på skistadion. 
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Medlemsutvikling 

Antall aktive barn/ungdom i treningsgruppene er litt opp i fra i fjor, dvs. ca. 55-60 aktive utøvere. Viktig å 

sette fokus på å rekruttere nye inn i fra skileiken, før de forsvinner til andre idretter. Skileiken har stor 

deltakelse hvert år, og vi bør øke fokuset her, både mot barna og ikke minst foreldrene. 

 

Utfordringer/målsettinger 

Det legges vekt på skiglede med mye skileik for de yngste og gradvis mer og mer teknikk- og styrketrening 

etter hvert som de aktive blir eldre. Hos oss skal barn kunne delta aktivt og bli tatt vare på uansett 

ferdigheter og satsingsnivå.  

Vi må jobbe aktivt for å ta vare på både de nye og de etablerte. Etter hvert vil noen av trenerne som har 

vært med lenge forsvinne, og må erstattes av nye. Vi må ha en konkret plan for både å utvikle og beholde 

nye trenere, og for å få flere inn i gruppa. 

Det viktigste vi har jobbet med i 2018 har vært familieløypa. I tillegg fikk vi satt opp en platting i 

hinderløypa, utbedret skråningen på stadion og kjøpt inn flere 11-meters kanoner. 

 

 

Ivrige skiløpere på vei opp familieløypa! 

Det ble lagt ned en stor dugnadsinnsats i løpet av våren, sommeren og høsten 2018, og bygd videre på 

tidligere arbeid. Det står stor respekt både av den jobben som er gjort, og den som gjøres. Vi gir oss derimot 

ikke med dette, og har flere planer for anlegget, som skal videreutvikles i kommende år! 

Styret retter en stor takk til alle frivillige som har bidratt. En spesiell takk til Lasse Hermansen som alltid er 

tilstede og bidrar med både stort og smått!!  

Vi håper på minst like stor aktivitet i 2019, og like mange ivrige barn og unge og foreldre som stiller opp! 

Styret 

Hakadal IL Langrenn  

Februar 2019 
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HIL Hurricanes – Innebandy 

 

Administrativt 

Styret 
Ikke besatt Leder 
Jonas Eriksen Nestleder 
Toyni Kristin Stensen Sekretær 
Jan Tore Hanssen Kasserer 

Medlemmer 
Pr. 31.12.2018 var det som i fjor registrert 92 aktive medlemmer i gruppa hvorav 40 medlemmer er under 26 

år.  

Styrearbeid 
I 2018 har det vært svært lite aktivitet og mye har falt på få personer. Årsaken er at vi ikke greide å besette 

et fulltallig styre med blant annet ny leder. Styret har prioritert å bistå lagene og har ikke fått utviklet 

gruppen videre. 

Økonomi 
Innebandygruppa drives sunt og nøkternt. Vi har i 2018 ikke hatt de største utleggene. Vi har imidlertid sett 

at vi har hatt en del frafall av spillere som har medført nedgang i treningsavgifter. For 2018 viser regnskapet 

et overskudd på litt over kroner 20000,-. Regnskapet blir ført av Hakadal IL sin regnskapsfører. Målsetning 

for 2019 er å få på plass nytt vant i Hakadalshallen slik at vi kan lage 3 småbaner for at flere lag kan trene 

samtidig. Prosessen rundt dette er startet med en leverandør og hovedstyret i HIL for bistand til å skrive 

søknader. 
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Sportslig 

Hakadal Hurricanes har blitt en etablert gruppe i Hakadal IL, og vi har litt under 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 2018/2019 hatt i gjennomsnitt 4 lag på hver av Minirundene, 2 lag i aktivitetsserien og 1 lag i 

seriespill for Old girls. Vi måtte dessverre trekke vårt lag i 4. divisjon for herrer. 

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.  

Vi har også fått en dommer som dømmer mye i regionen og som bidrar aktivt i klubbens arbeid. 

Team 2011/2010 
Vi har vært en stabil kjerne på ca. 8 barn på trening denne sesongen. Tre som har sluttet fra forrige sesong. 

Ellers de samme barna. Tilskudd av nye spillere nå over jul, og det virker som de synes det er spennende. På 

trening varierer det mellom 8-12 spillere. 

Jeg har som både trener og lagleder alene ikke påtatt meg aktiv rekruttering av nye spillere. 

Vi har stilt med ett lag i alle minirundene til nå denne sesongen. Barna opplever mestring og på nivå med de 

andre lagene.  

Frem til nå har det ikke vært utfordrende å bare være en trener kombinert med lagleder. Men behovet vil 

melde seg dersom laget vokser mer. En utfordring har vært at noen er supermotiverte for å trene, mens 

noen ikke er fullt så interessert. Da kan det bli en del uro på treningene, og at det skaper uro for de som er 

der for å bli bedre. Vi forsøker i en periode nå at alle søsken og foreldre ikke er i hallen mens barna trener. 

Kanskje for å bidra til færre distraksjoner. 

Gunhild Løken 

Team 2009 
Den lille harde kjernen som ha spilt siden de gikk i barnehagen, er fortsatt med år etter år. I 2018 har vi vært 

så heldige å få mange nye spillere, faktisk så mange at vi av og til kan stille med 3 lag i minirundene. I tillegg 

er vi mange spillere i aktivitets serien hvor det er første gang vi deltar. Vi gjennomførte en vellykket serie 

runde i Hakadalshallen, som ga oss litt penger i kassa. Og i år tenker vi å få til en litt ekstra fin avslutning for 

spillerne siden vi har midler til det 🙂 Nye flotte drakter har vi også fått i år. 

Jonas styrer skuta og stiller opp år etter år. 

En flott liten og stor gjeng med spillere. Og vi må også takke foreldrene som stiller opp når det er behov. 

Anette, lagleder 

Team 2007 
Laget har i 2018-2019 sesongen bestått av 12 spillere. 

Vi har deltatt i 8 aktivitetsserierunder, inkludert den vi arrangerer sjøl 23. mars. 

Laget har hatt utfordringer i forhold til hall og treningstider. Vi trener 2 ganger hver uke, og da sammen 

med 09 laget til HIL Hurricanes. Vanskelige treningstider, kl. 16:30 onsdag ettermiddag samt økt 

spesialisering i andre idretter, tror vi har vært medvirkning til manglende rekrutering. For å sikre at vi kan 

stille lag til alle aktivitetsseriene, har gruppa delvis fusjonert med 09 laget. 2-3 spillere fra denne gruppa 

har deltatt i aktivitetsrundene til 07.  
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Oppmøte på aktivitetsserie/kamper har vært bra. Vi har spilt godt. Vi jobber med å spille hverandre gode, 

det gode samarbeidet og å se hverandre på banen – både i forhold til å spille hverandre gode, men også i 

forhold til å støtte hverandre og ha det hyggelig sammen.  

Spillerne utvikler seg og vi ser stor utvikling fra forrige sesong. Vi vinner ikke like mange kamper som 

forrige sesong, men vi spiller godt sammen som et lag.  

Trenere er Øyvind Bjørnstad, Petter Baastad og Jonas Eriksen. Lagleder Toyni Jakobsen 

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 en god gruppe jenter som har spilt sin tredje sesong i Old Girls serien. De har trent i Hakadalshallen 

hele sesongen og har etablert seg godt i Old Girls serien. Flott innsats av jentene og de er ca. 20 aktive 

spillere. 

Vi har også fått med oss en svært erfaring spiller og dommer som kan være med å bygge klubben videre med 

tanke på jenter og flere dommere i klubben vår. 

Herrer 
Vi måtte dessverre trekke herrelaget fra serien grunnet få spillere. Spillerne som ønsket å spille kamper 

meldte overgang til andre klubber i området.  

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

Målsettinger for sesongen 2018/2018 
- Etablering av jentelag 

- Deltakelse i Minirundene med 3-4 lag 

- Utdanne 1-2 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 flere personer er avgjørende for å gi spillerne i Hakadal IL - Innebandy et godt tilbud. 

Dette utgjør mange frivillige timers arbeid gjennom hele sesongen. Uten denne frivilligheten 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, 27. februar 2019 

Jonas Eriksen   Toyni Kristin Stensen  Jan Tore Hanssen 

Nestleder   Sekretær   Kasserer 
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Alpingruppa 

Styret  

Styret har i 2018 bestått av følgende representanter  
Leder: Hege Naustdal 
Nestleder: Truls Klokkerud 
Økonomiansvarlig: Berit Jorid Flore 
Sportslig leder: Stian Sande 
Styremedlem-Sekretariat: Tore Weldingh Styremedlem – rekruttering: (sluttet) Kjetil Solberg  
Styremedlem/gruppeleder Freeski: Inge Aspelund Johansen 
Valgkomité: Åslaug Skøien Varsi og Mia Hveding  
Det er avholdt 10 styremøter i perioden. 

 

Leder  

Vi startet 2018 som vi avsluttet 2017 med å legge ned en enorm dugnadsinnsats med arrangering av renn, 

ferdigstille sekretariatet, administrering av klubben, skimesse og dugnad i selve Varingskollen med alt fra 

sikkerhetsnett til fjerning av skog mm. Jeg er så stolt av jobben som er blitt gjort – vi er ikke så mange, men 

for en innsats våre medlemmer legger ned i klubben, ungene og anlegget! Det er ganske enkelt 

imponerende. 

Våre trenere er gode rollemodeller og motivatorer for våre utøvere. Dette skaper gode resultater i sann 

idretts- og skiglede. Det er viktig for klubben med gode trenere, så dette satser vi videre på og vil prioritere 

høyt også fremover. Gjennom systematisk trening med høy kvalitet skapes både topp og bredde med 

idrettsglede og gode nasjonale prestasjoner. Dette viser at både bredde og satsning er mulig, og at 

individuelle topprestasjoner skjer best med et LAG i ryggen. 

Vi er en heldig klubb på mange måter siden vi har Varingskollen som bakken vår og da «Kong Vinter» valgte å 

slippe ned store mengder med «hvitt gull» gjennom vinteren 2018 kunne vi stå hele sesongen ut med siste 

samling i egen bakke i månedsskifte april –mai. Det var helt magisk. 
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Varingskollen gir HIL alpin en unik mulighet for trening, samlinger og renn. I den anledning må jeg takke hele 

bygda for stor dugnadsinnsats. Den bidrar til å sikre sunn og god drift av Varingskollen og sikrer skiglede for 

liten og stor i bygda. 

Ønsker å takke dere alle for en fantastisk innsats i 2018 – utøvere – trenere – foreldre – medlemmer. 

Hilsen Hege Naustdal, styreleder 

Økonomi  

Fremlagt regnskap for Hakadal alpin følger kalenderåret, og avviker fra den sportslige kalenderen/ sesongen, 

som går fra 1. mai til 30. april. Periodiseringen er ulik fra sesong til sesong, så det er ikke alltid like enkelt å 

sammenligne tallene for årsregnskapet. 

Hakadal alpin hadde i 2018 inntekter på 2 950 422 kr og kostnader på 2 598 937 kr. Årets regnskap viser et 

overskudd på 351 485 kr. 

Inntekter  

• Den største inntektsposten er Skimessa, som hadde en inntekt på 964 915 kr. Med kostnader på 690 

270 kr, ga den et overskudd på 274 645 kr. Dette er en økning på 33 000 kr fra i fjor. (Fakturering av 

varer levert til skimessa på Lørenskog skjedde i 2018). 

• Skiskolen viser i årsregnskapet en inntekt på 225 955 kr, som i hovedsak er betaling for kursene i 

2019. Dette er en nedgang fra 2017, da inntekten var 357 356 kr. 

• Momskompensasjon er på 152 145 kr, som er en økning på 11 000 kr fra 2017. 

• Startkontingenter på renn er 133 989 kr, som er en nedgang fra året før. 

Rekordomsetning på Hil alpin Skimessa i Bjertnes hallen oktober 2017. 

Kostnader  

Lønns- og trenerkostnader har økt fra 763 224 kr i 2017 til 797 282 kr i 2018. 

Sekretariatet  

I 2018 er det brukt 233 393 kr på sekretariatet i 2018, dette er balanseført som eiendel. Avskriving på 34 397 

kr. 
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Treningsavgift 

Hakadal alpin benytter Medlemsnett for fakturering av medlemsavgift, som også er HILs medlemsregister. 

Store deler av medlemsavgiften for 2017/2018-sesongen er lagt inn i 2018- årsregnskapet. Mange 

treningsavgifter er også i år betalt for seint, og det er en del jobb å purre og sjekke at betaling faktisk skjer. 

Regnskapsfører er Heidi Dalen, som også benyttes av hovedlaget. Økonomiansvarlig: Berit Jorid Flore 

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HIL alpins regnskap og balanse. 

Sportslig leder  

Vi har hatt følgende treningsgrupper med trenere; 

U16/U14 (Andreas Løchen/ Helge Haugland/ Kristoffer Haugland/ Andre Hagen) U12 (Torgrim Stenersen/ 

Eline Manger) 

U10 (Birk Øines/ Mats Andreas Sørlie) Rekrutt (Lasse Paulsen) 

Det er blitt korte ferieperioder i alpint hvor sesongene går rett over i hverandre. Vi går ganske rett fra ski til 

barmark i april - mai. 

Kick-off for høsten er Hardhausen med deltakere fra mange klubber på Østlandet. 

Bilde: Da var Hardhausen gjennomført og en sliten og stolt gjeng ungdommer kan straks reise hjem. 

I oppkjøringen til sesongen var gruppe U16/U14 igjen i 2017 i Sölden 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. Høsten besto ellers av treningssamlinger til Ål og Valdres der vi fikk mange gode treningsdager. 
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Hakadal har i sesongen 2017/18 også vært representert i Europacupen, gjennom Thea Stjernesund, og med 

svært gode resultater. Thea vant E-cupen i storslalom. I tillegg ble det bronse i NM storslalåm på Hafjell 

Det er spesielt hyggelig å se at det er så mange Hakadalsløpere som kjører FIS renn rundt om i landet. Vi har 

denne sesongen hatt rekordmange løpere på skigymnas. Det har blitt mange gode resultater for denne 

gjengen. Etter endt sesong var Jonas Buer rangert som nr. 1 i verden blant de som er født i 2001. 

Våre mer erfarne FIS-løpere, Espen Måløy, og Didrik Langmo Nielsen har også gjort gode resultater i FIS både 

i Norge og i utlandet. De fikk også prøve seg i E-cupen denne sesongen. 

I Varingskollen har vi gjennom sesongen hatt meget gode treningsforhold. Det at vi i har fått trent på 

hjemmebane fra desember har vært en stor fordel for oss, samtidig som det har bidratt til mindre reising og 

mindre utgifter. 

Vi takker alle trenerne som har bidratt for innsatsen! Vi takker alle for vel gjennomført 

2017/18 sesong! Samtidig vil vi også takke alle foreldre som bidrar til å skape gode opplevelser for barna. 

Hilsen sportslig leder Stian Sande 

Alpin skileik 2018  

Koordinator og leder for Skileiken har vært Martin G. Olsen 

Målsetting 

• Alpin Skileik skal bidra til forbedret rekruttering til Hakadal Alpin sine treningsgrupper 

• 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 
Alpin skileik er et tilbud til barn i alderen 4-11 år hvor deltakere skal lære å stå på ski og ha det gøy i bakken. 

Vi er opptatt av at alle deltakere skal ha og føle en GOD MESTRINGSFØLELSE, lære NYE TING, få POSITIVE 

OPPLEVELSER og ikke minst HA DET GØY PÅ SKI ! 

Instruktørkabalen 

Instruktørkabalen 2018 besto av 11 instruktører + 1 reserveinstruktør som var med på laget noen dager. 

Forarbeide 

Forarbeidet ble lagt ned fra november 2017, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte mail 
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som kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Det ble samtidig lagt arbeid i å finne egnede 

instruktør til skileiken. Dette ble gjort med annonsering på Facebook, samt lapper på egnede steder i bygda 

som butikker, skoler, bensinstasjoner etc. Dette fungerte godt. Vi hadde totalt ca. 160 påmeldte barn i 

sesongen 2018. 

Veien videre 

Etter kursslutt ble det tatt en evaluering av skileiksesongen i from av spørreundersøkelse til instruktører hvor 

man kunne si sin mening om hvordan sesongen hadde godt, med dette kan vi ta med oss informasjon videre 

til de neste årene på hva vi kan gjøre enda bedre. 

Hilsen 

Martin G. Olsen 

Leder for Skileiken Hakadal alpin 

Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere)  

Hovedtrener: Lasse Paulsen. Det har vært en treningsgruppe med 14 barn. 

Barmark 

Gruppen hadde litt barmarkstrening (gymsal) før Hakkebakken åpnet i november 2017 og skikjøringen kunne 

starte. 

Vinter, Varingskollen 

Gruppen hadde trening i Hakkebaken to ganger per uke fra bakken åpnet til sesong slutt. 

Renndeltagelse 

De fleste deltok på karusellrenn og Hakkebakkerennet. 

 

Skiglede i Hakkebakken 

Treningsgruppe U10 (under 10 år)  

Trenere: Birk Øines og Mads Andreas Sørli.  
Foreldrekontakt: Dag Mylius 
Totalt har treningsgruppen talt 16 utøvere gjennom året 

http://deltager.no/
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Barmark 

Gruppen startet barmark etter høstferien og hadde et par treninger i uken. 

Samlinger og trening på snø 

Gruppen hadde treninger to ganger per uke i Hakkebakken og noen helgesamlinger i Varingskollen. 

 

Klubbmesterskapet i Varingskollen og ikke noe å si på engasjementet til gjengen fra U10 

Renn 

Utøverne har deltatt på Hakkebakkerennene, Telenor karusellrennet, Klubbmesterskapet mm og det hele ble 

avsluttet med en flott delegasjon som reiste til Bama på Ål. Der stilte vi med 13 utøvere fra U10 til U12. Med 

1000 påmeldte utøvere er dette en av største samlingene/renn for alpin barneidrett i verden. Mange 

smilende fjes og godt samvær både for utøvere og foresatte. Gnistrende vintervær ga en god ramme på 

«sesongavslutningen» 
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For gruppe U10 foreldrekontakt 

   

U10 i klubbmesterskapet 

Treningsgruppe U12 (11 – 12 år)  

Hovedtrener: Torgrim Stenersen Trenere: Eline Manger Foreldrekontakt: Dag Mylius 

Totalt har treningsgruppen talt 11 utøvere gjennom året 

Barmark 

Etter en flott fjorårssesong startet aktiviteten opp med barmarkstreninger på høsten. Treninger ble 

gjennomført høsten 2017 med to til tre treningsøkter pr uke. Det ble gjennomført med forskjellig 

treningsformer fra rulleskøyter, sykkel og etter hvert hallidretter. Trening som gir en god forberedelse til 

vintersesongen. God deltagelse og bra engasjement. En samling i høstferien på Juvass ble også gjennomført 

med en fin gruppe utøvere som fikk mange timer på ski og barmarkstrening. 
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Samlinger og trening på snø 

 

Trening i Hakkebakken en regnfull dag, gjengen er like blid. 

Når skisesongen nærmet seg ble det også avholdt en samling. Denne skulle holdes i Ål, men på grunn av 

manglende åpning av bakken ble dette flyttet til Valdres. Denne samlingen ble avholdt sammen med U14-16. 

Når Varingskollen åpnet var det straks i gang med treninger i egen bakke. Det ble gjennomført 2 treninger i 

uka som ga god utvikling til løperne. Fikk også arrangert noen hjemmesamlinger med stort oppmøte. 

Renn 

Hakadal markerte seg også på renn rundt om kring i kretsen med stor og god deltagelse. Det hele ble 

avsluttet med en flott delegasjon som reiste til Bama på Ål. Der stilte vi med 13 utøvere fra U10 til U12. Med 

1000 påmeldte utøvere er dette en av største samlingene/renn for alpin barneidrett iverden. Mange 

smilende fjes og godt samvær både for utøvere og foresatte. Gnistrende vintervær ga en god ramme på 

«sesongavslutningen» 
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For gruppe U12 – Dag Mylius foreldrekontakt 

Treningsgruppe U14/U16 (13-16 ÅR)  

Treningsgruppe U16 (15-16 år) besto av 7 utøvere, 4 jenter og 3 gutter. Treningsgruppe U14 (13-14 år) besto 

av 6 utøvere, 3 jenter og 4 gutter. Totalt bestod altså treningsgruppa av 13 utøvere. 

Andreas Løchen har vært hovedansvarlig for treningsgruppe U16/U14, med Helge Haugland som 

assisterende trener. Barmarkstrenere har primært vært Andreas Løchen, Andre Hagen og Kristoffer 

Haugland. Trenerteamet har under sesongen med hell delvis delt gruppen internt for å gi den beste 

oppfølging til alle løpere. 
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Barmarkstrening 

I perioden mai – november trente gruppa barmark tre dager i uka. Vi arrangerte hardhausen i august, og en 

sykkeldag i Trysil i slutten av september. Begge disse var stor stas å være med på for utøverne. 
 

Vintertrening 
VI kom i gang med kveldstreninger sent i november i Hakkebakken (relativt tidlig), mens Ola lot vente på seg 

til tidlig i januar. Det ble arrangert 3 kveldstreninger i uka. Til stor glede ble det arrangert noen knallbra 

treninger enkelte helger i Varingskollen og (til og med i Kariløypa). For ikke å glemme vårsamlinga fra 28. 

april til 1. mai. Gruppa ønsker seg nok enda bedre utnyttelse av Varingskollen i helgene. 

Samlinger 
Det ble arrangert følgende samlinger: Juvass: Juni, september og oktober Sølden i høstferien (tradisjonen 

tro) Valdres: 2 samlinger i november Gaustadblikk: Tidlig desember Hafjell: Januar 

Kommentar: Trenerne våre er særdeles dyktige på å plukke steder som til enhver tid har de beste 

forholdene. 
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Renndeltagelse 

Klubbens løpere deltok primært på disse rennene: 
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- Kvalikrenn 

- Eco cup i Hemsedal (slutten av januar) 

- TL i Oppdal 

- HL i Hemsedal 

- Donald Duck 
Løpere opplever det som fordelaktig å ha med trener 

på ovennevnte renn. 

Masse gode resultater, og kjempefin utvikling på hele 

gjengen. Spydspissene våre i vinter må likevel sies å 

være Malin og Carmen i U16 som begge ble kåret til 

sammenlagtvinnere på HL. Carmen ble og tatt ut til 

Topolino, men nådde ikke helt opp der. Ellers har 

Oscar Aaneby lukta på flere seiere i store renn i vinter 

– så han blir det nok spennende å følge neste sesong! 

Oppsummering 
Andreas Løchen og Helge Haugland gjorde en strålende jobb denne sesongen og sammen med klubb og 
foreldre nådde denne gruppen fine resultater, god treningskultur og ikke minst dyrket gleden av å stå på ski. 
Det har vært lite skader i gruppa i vinter, men vi har dessverre sett noen tilfeller av ut uvettig skikjøring blant 
turister. Dette har skapt farlige situasjoner. Nevner dette for at vi (og skisenteret) ser på rutinene våre og blir 
enda bedre på sikkerhet i bakken før neste skisesong tar til (barmarken kom litt sent i gang, men 
alpinsesongen starter som kjent 1. mai).Foreldrekontakt: Rune Nielssen 
Juvass 2017 

 

Jibbegruppa sesongen 2017/18  

Trenere: Anders Nummedal, Marcus Joteig og Iver Berg Johansen Leder: Inge A. Johansen 
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Jibbegruppa hadde i 2017/2018 omtrent 25-28 utøvere som deltok i organisert trening igjennom høst og 

vintersesongen. 3-4 av disse utøverne var aktive i forskjellige konkurranser, hovedsakelig i Norgescupen i 

regi av NSF. Det var også noen utøvere som konkurrerte i aldersbestemte klasser. 

På grunn av få medlemmer og lite utøvere på trening 2016-17 ble det gjort en del tiltak for å trekke til seg 

nye medlemmer og utøver før 2017-18 sesongen. 

Dette var en suksess og gruppen har økt med mange nye, unge utøvere som er i en alder og på et nivå som 

gjør at de naturlig nok ikke har prioritert konkurranser. 

Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Tiltaket er populært blant 

utøverne og bidrar positivt til å videreutvikle treningstilbudet i jibbegruppa. 

I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i lysløypa i Varingskollen. Her har vi variert treningen 

mellom «summer up set» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på kondisjon og styrke. 

Oppmøtet i Heminghallen og barmarkstreningen har vært veldig bra. 

Vi startet opp med treninger i Varingskollen i begynnelsen av desember, og fra 25. desember var 

terrengparken åpnet fullt ut og vi har hatt gode treningsforhold i en fullverdig park. 

Det har vært bra oppmøte og treningstidene har blitt utvidet til 3 timer hvor det yngre trente 1800- 2000 og 

de eldste trente 1900-2100. Dette har fungert bra og ført til at trenerne har fått bedre muligheter til å følge 

opp utøverne. 

Av samlinger var vi 8.-10. desember på Vierli. Det var bra forhold og vi hadde godt utbytte både sportslig og 

sosialt. I mars arrangerte vi et åpent klubbmesterskap i Varingskollen med grilling, musikk og god stemning. 

Vi gjennomførte også en sosial samling i Frognerbadet med bading og grilling på sommeren. 
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Vi har vært godt representert i konkurranser med utøvere som er i klubben daglig, på skigymnas og landslag. 

Anders Holsve f.2002 

• 14 plass NM junior Slopestyle 

• 16 plass NM junior Big Air 
Vetle Moltzau f. 2003 

• 16 plass NM junior Slopestyle 

• 17 plass NM junior Big Air 
Iver Berg Johansen f. 2003 

• 11 plass NM junior Slopestyle 

• 7 plass NM junior Big Air 
Deltatt på Norgescup men går på Skigymnas. 

Eirik Tøraasen og Andreas Viken 

I tillegg har vi Christian Nummedal som er på landslaget som leverte fantastiske resultater gjennom hele 

sesongen. 

• 2 WC seiere Big Air 
• WC overall seier Big Air 
• OL og  2  X games deltagelse (2 stk 5 plass i X games Big Air) 
• Norgesmester Slopestyle 
• Norgesmester Big Air 
• Kongepokal for beste utøver totalt i Slopestyle og Big Air NM 
• 4 plass Slopestyle World Cup Silvaplana 
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For øvrige resultater i Norgescupen se denne linken: 

https://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-nm-hl-resultater/resultater-2017--- 

2018/ 

 

Bilde fra treningssamling på Vierli 

https://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-nm-hl-resultater/resultater-2017---2018/
https://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-nm-hl-resultater/resultater-2017---2018/
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For jibbegruppa Inge Asplund Johansen 

Anlegg – prosjekt sekretariat 2016-2018  

Prosjektet hadde sitt utspring i 2014-15 basert på behov for å renovere det gamle sekretariatet i bunnen av 

Ola-henget, og det ble besluttet å rive gammelt bygg og bygge nytt sekretariat ved øvre parkering i 

Varingskollen. Sesongen 2017-2018 er brukt til å gjennomføre en stor mengde dugnadstimer fra HIL alpins 

medlemmer. Det er gått med betydelig med timer, som videreføres inn i neste sesong for å ferdigstille 

bygget. 

     

Sesongen 2018 var bygget godt funksjonelt til gjennomføring av renn mm, og bildene viser et lite utvalg av 

kubbens ressurspersoner på rennledelse, timing, funksjonærer, bakkemannskap og speakertjenste. Vi tok 

også i bruk Sekretariatet og timingbua over Skvirretunet for renngjennomføringer. 

Styret ønsker med dette å takke alle som har 

bidratt både sent og tidlig med alle typer 

dugnad. Målet er at sekretariatet skal være fullt 

oppe å gå hva gjelder varmestue, lager, 

verksted, timingrom, møtelokale og garasjer mm 

i 2019. 

Hagan, 6. feb 2019 For styret 

Hege Naustdal, Leder Hakadal IL alpin 

HIL Runner 

Hil Runner har i 2018 hatt et labert år med dårlig deltakelse på treningene. 

Dugnader 

Vi har også i 2018 stilt opp på dugnad på Barnas skidag, både lørdag og søndag. Stilte også opp som p-vakter 

på Hakadalsrennet for langrennsgruppa både lørdag og søndag med rekord mange biler. 
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Sosiale 

Vi fikk til et flott julebord på klubbhuset for siste gang der 

Arrangementer  

Julegrantenning 

Julegrantenningen med julesang, gløgg og nisse ble avholdt på Elvetangen, med musikk fra Blæser’n. Dette 

er en tradisjon idrettslaget bør holde på. Arrangeres av barneidrettsgruppa med støtte fra veterangruppa og 

hovedstyret. 

Barnas skidag i Hakadalskogen 

Arrangementet ble gjennomført med mange glade barn. Arrangementet er meget populært og gir gode 

inntekter til klubben. Halvparten av overskuddet herfra skal øremerkes trenerutdannelse for de som trener 

de minste barna. 

Anlegg 

Elvetangen uteområde – Elvetangen skole 

Fotballgruppa holder uteområdet i svært god stand og sørger for et ryddig og trivelig anlegg. 

Ballbinge/Skøytebane som ble etablert med kunstgress og vant i 2015 og er et populært nærmiljøtiltak – En 

stor og spesiell takk til dugnadsgjengen i og rundt fotballgruppa som bidrar til baner og uteområder på 

Elvetangen. 

Det vises til det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt i november 2018, samt informasjon om avtalen 

med Nittedal kommune vedr uteområder på Elvetangen fra 2019 og fremover. 
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Kunstgressbane på Kirkeby 

Kunstgressbanen på Kirkeby skole, som ble bygget i 2015 er i god stand og er flittig i bruk både i og utenfor 

skoletiden. 

Skatepark 

Skateparken ved Hakadal Ungdomsskole er midlertidig avviklet i 2018 i forbindelse med bygging av flomvoll 

men skal reetableres i forbindelse med bygging av ny barneskole. Ansvar: Nittedal kommune. 

Sykkelpark 

Sykkelparken er i løpet av 2018 reetablert i Varingskollen av ivrige ildsjeler og brukes flittig sommerstid. 

Klubbhuset 

Det er ikke fortatt noen større investeringer eller vedlikehold av klubbhuset utover normalt da dette skal 

rives i forbindelse med bygging av Elvetangen skole. Nytt klubbrom vil bli etablert i idrettsbygget i den nye 

skolen. Midlertidig klubbhus vil være i Alpinsekretariatet i Varingskollen fra høsten 2019 - 2021 

Lysløypa med skistue og kunstsnøanlegget  

Det viktigste dugnadsarbeidet i 2018 har vært familieløypa. Nederste del er planert og utbedret slik at den 

kan prepareres med mindre snø.  I tillegg er det satt opp en platting i hinderløypa, utbedret skråningen på 

stadion og kjøpt inn flere 11-meters kanoner. 

En stor takk til langrennsgruppa for fortsatt utrettelig innsats også i 2018. 

Varingskollen Alpinsenter AS (VAAS) 

Varingskollen Alpinsenter leverte historisk gode resultater for sesongen 2017/18. Regnskapet viste en 

omsetning på 14,4 MNOK med over 2 MNOK i overskudd. Dette er sannsynligvis den beste sesongen 

gjennom anleggets 55 årlige historie. Besøket i sesongen 2017/2018 er tredoblet mot sesongen før Hakadal 

IL kjøpte anlegget i 2016. Alpinanleggenes Landsforening (ALF) publiserte nylig sin bransjestatistikk for 

sesongen 2017/18 og der fremkommer det at Varingskollen nå er inne på listen over landets 20 største 

anlegg, og også et av anleggene med aller høyest vekst  
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Styret og ledelsen i Varingskollen Alpinsenter er godt fornøyd med resultatene for 17/18 sesongen, som 

viser at de har lykkes med å utvikle anlegget et godt stykke videre. De har nå levert et samlet overskudd på 

nærmere 3 MNOK gjennom de to første driftsårene og egenkapitalandelen i selskapet er nå på nær 80%. Det 

er kjøpt inn og installert hundrevis av meter med nye rørgater, nye snøkanoner, nye kompressorer og nye 

pumper. Samtidig er det også kjørt inn flere tusen lastebillass med masser i anlegget som er brukt til å 

planere ut grunnen slik at det kreves mindre snø for å ferdigstille traséene til åpning.  

Kariløypa i Varingskollen er en av hovedsporene for videre utvikling av Varingskollen. Den legendariske løypa 

tilbyr 1.600 meter med svært morsom skikjøring for alle typer av skiløpere og denne sesongen var løypa 

åpen på natursnø for første gang på mange år.  

De ansatte i VAAS, styret, og ildsjeler fra ressursgruppa Bevar Varingskollen har fortsatt lagt ned en enorm 

innsats for å lykkes med utviklingen og driften i Varingskollen. Det er totalt lagt ned betydelig antall 

dugnadstimer også i 2018. 

Det blir holdt en egen orientering om driften så langt i sesongen 2018/2019 etter årsmøtet. 

 

Hakadal, 5. mars 2019 

For hovedstyret 

Per Ole Thorsen 

Leder Hakadal IL 

 


