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Hovedstyret har i 2020 bestått av følgende representanter
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Idrettskoordinator:
Vararepresentant:
Vararepresentant:
Fotball:
Innebandy:
Alpint:
Barneidrett:
Veteran:
Langrenn:
HIL Runners:
Frisbeegolf:

Per Ole Thorsen
Bjørn-Erik Graff
Sture Abrahamsen
Kathrine Harstad
Élin Lykke
Marius Granerud
Tone Merete Olsen
Andreas Juell
Ingebjørg Skjelvik
Truls Klokkerud
Tom Viggo Vigmostad
Liv Fredriksen/Halvor Gundersen
Olav Grindalen
Lasse Hermansen
Elin Lykke/Roland Skrede Sandberg

Representanter i komiteer og utvalg i 22020
Kontrollkomité:
Nittedal Idrettsråd:
Medlemsregister:
Valgkomité:
Webansvarlig:
Revisor:
Barnas skidag:

Bodil Moss, John Melby og Randi Bang
Leif Åge Sørli og Sture Abrahamsen
Petter Tveøy/Sture Abrahamsen
Espen Sørvig Langrenn, Are Bjørnerud Fotball, Siw Elisabeth M Andresen
Hanne Hanken (Webansvarlig i Hakadal Fotball).
Einar Monsbakken Sandberg revisjon & rådgivning
Bodil Moss

Hovedstyret
Hakadal Idrettslag er et idrettslag med fortsatt mye positiv utvikling i flere grupper. Det er gode
samarbeidsforhold, mye spennende aktivitet og en sunn økonomi.
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Det er i perioden blitt avholdt 20 hovedstyremøter.
Av saker som hovedstyret har arbeidet med i 2020 nevnes følgende:
Det har vært et svært krevende år krevende år med en del ekstraordinære møter og arbeid med
håndteringen av Covid 19. Dette har nedført et historisk svært lavt aktivitetsnivå. Veldig mange
renn, konkurranser og kamper har dessverre måttet avlyses. Hovedstyret har jobbet med diverse
søknader om kompensasjon for tapte inntekter grunnet dette
Hakadal IL var 120 år i 2020, og det var planlagt et større jubileumsarrangement. Dette ble
dessverre avlyst pga Covid 19
Det er i perioden blitt avholdt 10 hovedstyremøter.
Saker det har vært arbeidet med:

1. Diverse samarbeidsmøter med Nittedal Kommune, entreprenør vedr Elvetangen Skole
2. Diverse arbeid med Varingskollen Alpinsenter. Organisering og utviklingsprosjekter samt
søknader om støtte pga Covid 19 .
3. Fokus på fordeling av midler til der hvor aktivitet skapes – fordeling av LAM midler,
kulturmidler og momskompensasjon og sponsormidler til gruppene.
4. Arbeid med nytt medlemssystem og regnskapssystem
5. Prosjektarbeid med Prosjekt Fotballhall på Elvetangen
6. Forberedelser av ny aktivitet – Svømming og styrkerom
7. Fordeling av halltider

Medlemsutvikling
Per 1. januar 2020 var antall medlemmer i HIL følgende.
Total medlemsmasse i januar 2020 var 903 Det har altså vært en reduksjon på 63 stk. Dette har i hovedsak 2
hovedgrunner: 1) Frafall pga Covid 19 2) Opprydning i medlemsregisteret.
Styret vil sette i gang en større rekrutteringskampanje sommer og høst 2021 for å rekruttere flere
medlemmer i alle aldre til ekisterende og nye tilbud i idrettslaget.
Kjønn

Kvinner

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

Menn

116

47
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161

8

Totaler

169

110

34

203

903
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Økonomi
Årsresultat og disponeringer
Hakadal Idrettslag (konsernregnskap) hadde i 2020 en omsetning på kr. 5 326 711,- og et
driftsoverskudd på kr. 1 103 886,-.
Hovedlaget hadde i 2020 et positivt resultat etter avskrivninger og finansposter på kr. 261 040,Årsakene til det forholdsmessige store overskuddet i 2020 er sammensatte. På inntektssiden utgjør
tilskudd pga Covid 19 og stor andel. Kostnadssiden er lavere fordi Elvetangen har vært stengt, vi
har vært uten kostander til drift av klubbhus, samt bortfall av mye aktivitet pga Covid 19.
Medlemskontingenten utgjør kr 192 000,- og er dessverre synkende. Styret opplever det som
krevende å få inn budsjettert medlemskontingent.
Hakadal IL har per 31.12.20 positiv formålskapital (egenkapital) på kr 8 202 820,-. Totalt har HIL
samlet eiendeler pålydende kr 11 055 794,-. Hakadal IL har ved utgangen av 2020 en ekstern
langsiktig gjeld på kun kr. 162 683,- og en leverandørgjeld på kr 6 832,-. Det vises for øvrig til
regnskap med noter.
Totaløkonomien i Hakadal idrettslag er for tiden meget god. Styret planlegger for betydelige
investeringer på Elvetangen i de kommende årene. Dette er investeringer i form av fotballhall,
innendørs treningsfasiliteter (styrkerom) for medlemmer og en mulig idretts-SFO for barn.
Styret tror dette vil kunne generere et større aktivitetsnivå og inntektspotensial i Hakadal IL men
også stille et sterkere krav til økt inntjening i årene fremover.
Årsregnskapet for 2020 avlegges under forutsetning om fortsatt drift.
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HILs regnskap og balanse.
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Gruppene og idrettsåret
Barneidrettsgruppa
Gruppas formål
Å tilby barn i alderen 3 – 8 år morsomme og allsidige idrettsopplevelser både inne og ute.

Ledelsen i barneidretten
Ledelsen har fra høsten 2020 bestått av følgende personer:

Høsten 2020
Leder:

Tom-Viggo Vigmostad

Trener:

Paula Schønheyder

Assistenttrenere:

Lenny Haukedal
Charlie Haukedal

Våren 2021
Leder:

Tom-Viggo Vigmostad

Trener:

Paula Schønheyder

Assistenttrenere:

Lenny Haukedal
Charlie Haukedal

Det ble avholdt møter mellom trenerne og leder ved behov. Andre avtaler og koordinering har foregått over
mail, facebook og spond.

Antall medlemmer
Antall medlemmer er 22
Barna har vært inndelt i to grupper når det har vært innetrening. På utetrening har barna vært i en stor
gruppe eller to mindre grupper. Det har vært allsidige aktiviteter og barna har fått utfoldet seg på disse.

Økonomi
Treningsavgift for 2020/21 er ikke med i årets regnskap. Økonomien til barneidrettsgruppa er bra.

Arrangementer
Julegrantenning og barnas skidag ble avlyst pg.a Corona. Her har barneidrettsgruppa bidratt tidligere år.
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Alpin & Freeski
Om årsberetningen til Alpin & Free ski
Årsberetningen følger nå kalenderåret og er avgitt for kalenderåret 2020. Dette til forskjell fra tidligere
årsberetninger som fulgte alpinsesongen mai og ut april påfølgende år.

Styret
Styret har i 2020 (etter årsmøtet i mars 2020), bestått av følgende representanter:
Leder:

Truls Klokkerud

Nestleder:

Ikke besatt

Økonomiansvarlig:

Berit Jorid Flore

Sportslig leder:

Tore Weldingh

Styremedlem - sekretariat:

Kenni Riise

Styremedlem - rekruttering:

Mia Lindgren

Styremedlem/gruppeleder Freeski: Trine Sevaldsrud
Styremedlem - material

Lars Fjeldstad

Valgkomité:

Atle Tangen og Mirjam Andersen

Det er avholdt 10 styremøter i perioden.

Fra styret
Kalenderåret 2020 var et veldig spesielt år – for Hakadal Alpin & Freeski som for mange andre. Fra 12/3 2020
så satte Covid19 helt nye rammer for hvordan vi kunne utøve idretten vår.
I første omgang var dette merkbart med en nedstenging av all aktivitet frem til medio mai. Alt av ordinære
treningsaktiviteter og rennarrangementer i denne perioden ble følgelig avlyst, herunder våre egne planlagte
rangeringsrenn og FIS-renn i Varingskollen, men også tradisjonelle og populære sesongfinaler som BAMA, TL,
HL og Donald Duck Wintergames
Før 12. mars så hadde vi imidlertid en ordinær sesong, som til tross for en generelt sett dårlig vinter ga bra
treningsforhold i Varingskollen. Det var også god deltagelse fra klubbens utøvere på ulike
rennarrangementer.
Fra perioden medio mai og ut kalenderåret så har vi klart å drive klubben noenlunde innenfor normale
rammer. Men en smittesituasjon, og Covid19 regler, i stadig endring har satt sitt preg og farget
gjennomføring av både treninger, samlinger og eksempelvis Skimessa (som til slutt dessverre måtte avlyses).
Begrenset forutsigbarhet har bidratt til å gjøre dette enda mer komplisert og slitsomt, ikke minst for
utøverne.
Rekruttering er viktig for klubben og det var gledelig med god tilvekst på rekruttkullet, bla med mange som
kom fra alpin skileik. Dessverre viste deg seg at når rekrutt-treningene startet opp igjen i november at mange
ikke kom tilbake igjen. Dette er en utfordring som styret må fortsette å jobbe med fremover.
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Økonomien i klubben er ved utgangen av året meget god. Reduserte inntekter som følge av Covid19 er langt
på vei oppveiet av myndighetenes støttepakker. Et redusert aktivitetsnivå på noen fronter har også bidratt til
lavere kostnivå, samt at foreldreinnsats nå benyttes i mye større utstrekning enn tidligere ved produksjon av
samlinger, både i egen bakke og på andre destinasjoner.
Fremover er det imidlertid et ønske og mål om å engasjere enda flere foreldre til ulike oppgaver. Dette
sammen med rekruttering samt å bidra til å utvikle Varingskollen til en enda sterkere arena for idretten er
viktige utviklingsoppgaver.
For styret i Hakadal IL Alpin & Freeski
Truls Klokkerud
Leder

Økonomi
Fremlagt regnskap følger kalenderåret 2020, og avviker fra den sportslige kalenderen/sesongen, som går fra
1. mai til 30. april. Posteringene i regnskapet vil avvike fra sesong til sesong, så det er ikke alltid like enkelt å
sammenligne tallene for årsregnskapet.
2020 har også på økonomisiden vært et rart år, siden alle de store inntektsbringende arrangementene (FISrenn, Varingskollrennet og skimessa) har blitt avlyst på grunn av korona. Heldigvis har tapet langt på veg blitt
kompensert med utbetalt kompensasjon fra staten.
Vi har også fått tilsagn på 215 000,- kr i tilskudd fra OBOS og 3 ulike sparebankstiftelser, hvorav 85 000,- kr er
utbetalt i 2020. 140 000,- kr av tilskuddet er betinget av kjøp av utstyr, og i 2020 er det kjøpt utstyr for 94
000,- kr. Resterende del av investering og utbetaling vil skje i 2021.
Hakadal IL Alpin & Freeski hadde i 2020 inntekter på 1 472 266,- kr og kostnader på 1 354 787,- kr.
Regnskapet for 2020 viser dermed et overskudd på kr 117 479,- kr.
Regnskapsfører er Heidi Dalan, som også benyttes av hovedlaget.

Inntekter
•
•
•

Den største inntektsposten har tradisjonelt vært skimessa, som i 2020 ble avlyst. Vi fikk likevel utbetalt
en kompensasjon på 70 % av tapt overskudd (basert på tall fra 2019), totalt 160 876,- kr.
Skileik viser også en nedgang i fht 2019, men har en total omsetning i 2020 på kurs som er gjennomført i
2021 på 134 820 kr, som er en nedgang fra 163.710,- året før.
Momskompensasjon er på 193 889,- kr, som er en økning fra 163.941,- kr året før.

Kostnader
•

Lønnskostnader var 696 797,- kr, mot 846 450,- kr i 2019. Pga. at alle treninger ble stanset i perioden
mars-mai, ble hovedtrener permittert i april og mai 2020, og det ble heller ikke utbetalt lønn til andre
trenere.
• Det er også brukt en større sum på kjøp av utstyr (porter og tidtakingsutstyr) i 2020, basert på tilskudd
som er gitt.
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til regnskap og balanse. Balansen er vist for hele Hakadal
idrettslag, og kun endringer er vist i balanserapport for Hakadal IL Alpin & Freeski.

Økonomiansvarlig
Berit Jorid Flore
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Treningsgruppene og idrettsåret
Sportslig leder
Vi har i 2020 hatt følgende treningsgrupper med trenere;
U16/U14:

(Marko Sredic)

U12:

(Alexander Veisten, Marko Sredic, fra høsten Anne Guro Hofseth Rønningen)

U10:

(Marko Sredic, fra høsten Håvard Klokkerud og Marius Tangen)

Rekrutt:

(Veronica Burhol/fra høsten Lisa Forårssveen/foreldre)

Mange fra klubben kjørte Head cup i Lommedalen gjennom tre helger i januar og februar 2020. Klubben
trente også morgenøkter blant annet i terrengparken i Varingskollen i helger med stor suksess. Det var stor
spenning knyttet til SNØ-hallen som åpnet januar 2020, og med avvikling av SNØ-cup ganske umiddelbart
etter åpning. Dette fungerte godt.
Flere foreldrebaserte treninger i Ola på ettermiddager i helger ble gjennomført med stor suksess. Dette er
kostnadseffektivt og alle aldersgrupper kan delta.
Hakkebakkerennet ble avviklet på «fast» dato 26. januar, siste søndag i januar. Det var som vanlig godt
oppmøte med mange naboklubber på Romerike og Oslo-regionen. Hakkebakkerennet er t fint arrangement
for å knytte klubben sammen og la nye alpinforeldre få god trening i rennavvikling. Klubbmesterskap GS ble
avviklet fredag 28. februar. Klubbmesterskapet er viktig for klubben da det er et arrangement der gruppene
helt fra U10 og opp til U16 og jr konkurrerer i samme løype, samt at mange foreldre deltar.
Klubbmesterskapet er derfor et godt sosialt tiltak i gruppa. Det ble avviklet tre Telenor karusellrenn, som
vanlig en tirsdag i midten av januar, februar og mars med henholdsvis GS, SL og skicross. Skicrossrennet ble
avviklet 10. mars, bare to dager før nedstengningen. Det var flere uker med full stopp i aktivitet.
Værmessig var denne vinteren svært utfordrende. Den startet godt, men i januar og februar var det svært
mye regn.
Varingskollrennet og FIS-rennet ble avlyst grunnet Covid-19. Fravær av denne typen renn er merkbart for de
yngre i klubben, disse rennene er viktige for inspirasjon.
Det er korte ferieperioder i alpint hvor sesongene går rett over i hverandre. Vi går ganske rett fra ski til
barmark i april - mai. Da er det barmark med varierte aktiviteter. Barmark startet i slutten av april med fokus
på sykkel og rulleskøyter i starten. Ettersom gruppestørrelsene ikke er veldig store ble det til tider arrangert
barmark for 12/14/16. Stor strekk i alderssammensetning, kombinert med strekk i fysiske forutsetninger
skaper behov for å skape barmark som passer for flere. Da vil det alltid være noen som syns det blir for hardt
og noen som syns det er for lett.
Det ble kjørt mye på ski igjen allerede fra medio mai da første samling gikk på Hovden. 17. mai ble feiret med
flaggkjøring. Deretter flere helger på Juvasshytta, SNØhallen og Folgefonna. Det ble også avviklet fire dager i
juli på Juvasshytta der man reiste familiært og hadde sykling og vannsportaktiviteter på ettermiddager.
23. august var det dagstur med sykling i Trysil. Dette fungerte veldig bra, med stor variasjon i utfordringer og
mange foreldre deltok også.
IRONMAN ble avviklet 20. september på sentralidrettsanlegget på Rotnes. 11 utøvere deltok pluss en rekke
foreldre og søsken.

Hakadal idrettslag – Årsberetning for 2020

Side 9 av 43

I oppkjøringen til sesongen, høstferien 2020, skulle U12/14/16 på Juvass, akkurat som i 2019. Grunnet
manglende snø ble det improvisert med dager i SNØ-hallen første helg, før noen dager i Kvitfjell i midtuken
før det var tilbake til SNØ-hallen siste helgen. Det ble veldig rimelig samling med masse effekt. Det ble også
testet GS i SNØ-hallen da vi hadde den alene i perioder.
Barmark for U10 startet 20. oktober og for rekrutt 17. november. Det var en seig høst og tok tid før første
skitrening i Hakkebakken 7. desember.
Samlinger senhøsten ble gjennomført på Aurdal og særlig Kvitfjell da de har hatt tidligsnø fra høstferien, i
2020 i full familiebakke som har gitt GS-muligheter og ikke bare SL slik det var året i forkant.. Samlingene i
hele 2020 har vært preget av stor grad av foreldreinvolvering, ikke minst grunnet corona slik at man ikke har
kunnet samkjøre.
Vi har denne sesongen også mange løpere på skigymnas. Det har blitt mange gode resultater for denne
gjengen. Å få besøk av disse hjemme i Varingskollen er svært velkomment for de yngre i klubben.
Klubben har i mange år vært inne i en negativ utvikling med hensyn på antall utøvere, og dermed reduseres
også foreldregruppene som er viktige for rennavvikling. Klubben sliter med å lykkes helt fra rekrutt og
kanskje særlig gjennom den viktige U12-gruppen med ha tilstrekkelig robuste grupper og med god
foreldreinvolvering. Selv om alpint i utgangspunktet er en individuell idrett som har blitt mindre rammet av
coronarestriksjoner enn andre idretter, så har elementer som fravær av mulighet for sosiale samlinger,
forbud mot å heise sammen etc ført til at enkelte melder at disse restriksjonene går utover trivselen. Den
nedadgående trenden er ikke spesiell for Hakadal, man ser det samme hos de fleste naboklubber der de
viktige U12-gruppene er marginale. Dersom man ikke ser at denne trenden snur, vil det på et tidspunkt
være en reell problemstilling om klubben fortsatt skal ha som ambisjon å produsere fullt volum ift langsiktig
utviklingsplan selv, eller om den må fokusere på skitreninger og at barmark produseres av øvrige aktiviteter.
Det er maktpåliggende at man klarer å bygge opp gode grupper fra rekrutt. Der må man erkjenne at det til
tider har vært for lavt fokus. Hovedtrener på rekrutt i dag gjør en fenomenal jobb i så måte, samtidig som
foreldre involveres på treninger og blir engasjerte. Det er noe veldig bra i emning nedenfra.
Vi takker alle trenerne som har bidratt for innsatsen!
Samtidig vil vi også takke alle foreldre som bidrar til å skape gode opplevelser for barna.

Hilsen sportslig leder
Tore Weldingh

Alpin skileik 2020
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
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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 jan-mars 2020 besto av 11 instruktører.
Instruktørkabalen kurs desember 2020 besto av 7 instruktører av 12 (sesongen).

Forarbeide
Forarbeidet ble lagt ned fra oktober 2019, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte mail som
kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Vi startet påmeldingen på skimessa 2019. Dette var en
god suksess med ca. 50 påmeldte ila helgen. Det ble samtidig lagt arbeid i å finne egnede instruktører til
skileiken, også under skimessa. Dette ble gjort med annonsering på Facebook, og kontakt av venner og
kjente, samt gamle instruktører.

Skileik januar-mars 2020
Vi hadde totalt 107 påmeldte barn i sesongen 2019, som er en nedgang fra 142 barn fra 2018. Dette skyldes
antageligvis lite snø, og mildt vær. 12 mars stengte alt ned, vi fikk ikke hatt avslutningsdag for knøttekurs. I
sommer kjørte jeg ut medaljer til alle knøttekursdeltagere. Videre opprettet vi et nybegynner-påbyggkurs,
med 11 påmeldte. Dette ble også avbrutt underveis pga. Covid-19.

Skileik desember 2020
Ikke mye snø, men bakken fungerte. Middels med påmeldinger, 20 stk av 40 plasser. Veldig gode
tilbakemeldinger på instruktører og kurs.

Veien videre
Etter kursslutt ble det tatt en evaluering av skileiksesongen i form av spørreundersøkelse til instruktører og
foresatte hvor man kunne si sin mening om hvordan sesongen hadde godt, med dette kan vi ta med oss
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informasjon videre til de neste årene på hva vi kan gjøre enda bedre. Veien videre jobbet vi videre med
løsning for 20/21 sesongen. Vi valgte å gå over til helgekurs for sesongen 20/21. Hvorav 2 dager à 3 timer
(lør/søn), og kutte til kun kurs for nybegynnere og viderekommen pga. å få kunne samlet det inn i et mindre
tidsperspektiv, og mindre sjanse for smitte av covid-19. Første helgen var 19-20. desember 2020. Mindre
antall pr gruppe slik at vi kunne drive forsvarlig.
Martin Garbrandt Olsen

Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere)
Trenere: Veronica Burhol og etter hvert Lisa Forårssveen – pluss sterk foreldeinvolvering
Med ny trener på plass har rekruttgruppen gjennom 2020 utviklet seg meget sterkt. Det er også gjort grep
med gjennomføring av Skileik til helgebasert opplegg, som har gjort det mindre uklart hvor skillet mellom
skileik og rekrutt går. Endringen har medført at barn melder seg på skileik med gjennomføring i en helg, og
hvis de liker dette går de over til rekrutt og trener en gang pr uke gjennom vinteren.
Rekrutt hadde siste trening 10. mars 2020 før nedstengning, deretter oppstart med fire ganger barmark fra
3. november 2020 – i påvente av snø i Hakkebakken. Deretter ukentlig trening tirsdager.
Det tegner til å danne seg en veldig god rekruttgruppe, med sterk involvering og engasjement fra foreldre.
På det meste er det innpå 20 barn på rekrutt-treninger, og det ble fortløpende vurdert behov for
oppsplitting på to dager.
Som for øvrige grupper har coronatrestriksjoner gjort det utfordrende, særlig med tanke på sosiale tiltak for
å bygge miljø mellom utøverne, samt fravær av renn.
For Rekrutt U08
Tore Weldingh

Treningsgruppe U10 (9-10 år)
Vinteren 2020, Varingskollen
Treninga i Varingskollen var godt i gang etter en tidlig åpning i november 2019. Vinteren ble preget av mye
regn og mildvær med tidvis utfordrende forhold. Det ble avholdt to ukentlige treninger i Hakkebakken med
deltakelse fra 6-12 utøvere.
Fram til medio januar var Eline Manger og Birk Øines da de begge dro i militæret. Marko Sredic tok over
ansvaret for U10 etter dette.
Koronapandemien satte en brå stopper for vintersesongen 2020 i mars.

Renndeltagelse
Mange deltok på karusellrennene og Hakkebakkerennet. Flere deltok også på klubbmesterskapet i Ola. Tøft
gjort! Noen deltok også i utenbygdsrenn. Rennsesongen ble dog noe amputert pga. vanskelige forhold og
stengte bakker i vårt distrikt.

Foreldremøte
Det ble avholdt et foreldremøte 10.2.20 med hovedformål å bedre rekruttering og holde på de deltakerne
som allerede var med.
I august 2020 ble det også holdt foreldremøte med informasjon om kommende sesong. Det ble også forsøkt
å få valgt en foreldrerepresentant for gruppa, dog uten hell.
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Trenere sesongen 2020/21
Nye trenere før sesongen ha vært Marius Tangen og Håvard Klokkerud. Dette er løpere som har trappet ned
egen satsing, tatt trenerkurs og tatt over U10.

Barmark 2020
Det har vært barmarkstrening i Hakadalshallen siden 1. september en gang i uka. I alt 7 stykker har deltatt
fast gjennom barmarksperioden.

Vintersesongen 2020/21 (fram til 31.12.20)
Hakkebakken åpnet først i desember. De første ukene var det kun frikjøring som gjaldt. Det har vært
treninger mandag og onsdag. Det ble også arrangert en hjemmesamling i desember i samarbeid med U12 og
U14/16.

Koronapandemien
Året 2020 har selvfølgelig vært preget av den pågående koronapandemien. Sesongen fikk en brå slutt i mars
2020 pga omfattende nasjonale tiltak som bl.a. gjorde at Varingskollen måtte stenge. Treningene har blitt
gjenopptatt i høst med smittevernsprotokoller. Smittevernstiltakene har gjort det utfordrende, særlig med
tanke på sosiale tiltak for å bedre miljøet mellom utøverne. Skitreninger utendørs rammes i mindre grad og
har vært gjennomført som planlagt i desember 2020.
For U10
Lars Fjeldstad

Treningsgruppe U12 (11-12 år)
U12 har samtrent med U10 vinteren 2020. Alexander Veisten var trener ved inngangen til 2020 og gjennom
vinteren. Alexander og Marko samarbeidet gjennom vinteren på disse to gruppene. Det var god deltakelse
med stort sett 5-10 utøvere på treningene.
De fleste i U12 deltok i Hakkebakkerennet, og mange prøvde seg også i Head Cup i Lommedalen gjennom tre
renn samt klubbmesterskapet GS i Olaløypa. Det kan være stor forskjell i nivået i U12, der enkelte får best
mestring sammen med U10 i Hakkebakken, mens enkelte trenger å utfordre seg mer og får hospitere med
U14/16 i Ola-løypa.
To til tre utøvere i U12 har deltatt på samlinger på sommer og høst med de eldste. Enkelte er ivrige til å delta
på samlinger og har mange dager på ski gjennom hele året, mens langt de fleste i gruppen står på ski
vinterstid i Varingskollen. U12 har også vært del av barmarksopplegget for den eldste gruppen. Svært mange
i denne gruppen har også andre aktiviteter i tillegg til alpint, både sommer og vinter.
Flere U12 har hatt verv blant annet 3 i styret, men det har ikke vært foreldrekontakt eller samlingsansvarlig.
For U12
Tore Weldingh

Treningsgruppe U14/U16 (13-16 ÅR)
Treningsgruppe U14/16 har målt ved utgangen av kalenderåret bestått av 14 utøvere, inkludert 3
juniorutøvere og en medtrenede utøver fra annen klubb, 8 jenter og 6 gutter
Trener har vært Marko Sredic som ble ansatt som hovedtrener i klubben i mai 2019. Foreldre har vært
benyttet som «trenerassistenter» og til rigging etc. under treninger og samlinger og dette har fungert bra.
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Ved inngangen til 2020 så trente gruppa i Hakkebakken frem til Ola åpnet i midten av januar. Gjennom hele
vintersesongen så ble det trent 3 dager i uken på ski + noen samlinger i helgene i Varingskollen, både i
Hakkebakken og i Ola. Flere av disse var foreldreorganiserte og dette fungerte bra.
Det var en snøfattig vinter i lavlandet og flere alpinanlegg måtte holde periodevis stengt. Treningsforholdene
i Varingskollen var imidlertid meget gode hele veien.
Frem til begynnelsen av mars så ble det deltatt på en mengde renn, de fleste av disse rangeringsrenn til TL
og HL, med god representasjon fra treningsgruppa. Disse ble avviklet i bakkene i Oslo/ Akershus, men også
på Ål og Norefjell. Det var flere gode plasseringer på våre utøvere i disse rennene.
Gruppa var også godt representert på NSF sin årlige fartssamling på Hafjell i begynnelsen av februar 2020 og
mange synes dette var skikkelig morsomt!
I perioden 12.mars til medio mai så var det ingen aktivitet i gruppa som følge av Covid19 nedstengingen. I
midten av mai, når dette ble mulig etter lettelse i Covid19 restriksjonene så ble aktiviteten gjenopptatt. I
første omgang med barmarkstreninger og deretter også med ukentlige treninger på SNØ.
Det ble også arrangert vårsamlinger på ski på Hovden i 17-mai helgen og to samlinger på Folgefonna, i
pinsen og i slutten av juni, samt også en samling på Juvass i juli. Hovedtrener hadde pappa-perm og ferie i
deler av denne perioden og flere av disse samlingene var foreldrebaserte / i samarbeid med andre klubber
og dette fungerte bra.
Høsten 2020 ble det trent jevnt med 2-3 barmarksøkter pr uke + en dag i uken på SNØ. Det ble gjennomført
en samling på Juvass i september. Høstferiesamlingen ble imidlertid flyttet vekk fra Juvass pga dårlige
forhold, og ble istedenfor gjennomført på SNØ og på Kvitfjell
Resten av høsten ble det gjennomført samlinger på Kvitfjell ca hver 14dag, innenfor de rammene av
ansvarlig smittvern. Disse ga godt utbytte og hadde brukbar oppslutning, til tross for lite snø og manglende
tilgang til Nasjonalløypa på Kvitfjell
I november begynte treningene i egen bakke igjen, og Hakkebakken viste seg fra sin beste side med svært
gode forhold. Det samme gjelder for Ola når vi flyttet treningene dit tidlig i januar 2021.
For U14/16
Truls Klokkerud

Freeski-sesongen 2020
Trenere: Marcus Joteig (frem til juni 20), Andreas Viken, Iver Berg Johansen og Vetle Moltzau
Leder: Trine Sevaldrud
Styret i freeski: Åslaug – foreldrekontakt/økonomi, Kristian Holm – trenerkontakt og Kato Malvik.
Freeski hadde i 2020 omtrent 25 - 30 utøvere som deltok i organisert trening igjennom 2020. Vi har hatt noe
frafall av utøvere høsten 2020, men nye har og kommet til, som gjør at antall utøvere ved utgangen av året
lå på 25 utøvere.
Gruppa har økt jevnt de siste årene og har mange unge utøvere, men ikke mange som kan delta eller ønsker
å delta i Norges Cup. I 2021 vil vi ha flere ivrige utøvere som kan delta i NC, noe vi ser frem til. Freeski har
hatt en utøver som har deltatt i NC og en utøver som har deltatt i konkurranse. Vi har også Christian
Nummedal som også var på landslaget i 2020. Pga korona var det ikke mange konkurranser i 2020.
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Vi har og hatt treninger på SNØ i de periodene det har vært åpent, som har vært et bra supplement og har
gjort at vi kan trene med ski på beina hele året. Der fikk utøverne også mulighet til å møte/trene med
freeskilandslaget i august, som ble organisert av skiforbundet – freeski.
Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Denne sesongen var det
ikke mange deltakere på disse treningene, selv om det tidligere har vært et populært blant utøverne.
Koronarestriksjoner og ønske om å ikke blande seg med utøvere fra andre skoler kan være en medvirkende
årsak.
I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i lysløypa i Varingskollen. Her har vi variert treningen
mellom «summer set-up» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på kondisjon og styrke. Oppmøte på
barmark har vært mindre enn før, men det har vært et bra opplegg med tester og trening hvor utøverne har
fått utfordret seg selv.
Vi startet opp med treninger i Varingskollen i desember 2019. Vi trente tirsdager og torsdager kl.1900-2100
til Norge stengte ned i mars 2020.
Normalt har vi samling på Vierli i desember. Denne samlingen ble i år erstattet av en helgesamling på SNØ i
november hvor det var en kombinasjon av trening og sosialt samvær.
Utøverne på freeski er gode på å heie hverandre frem og booster hverandre på trening. Når noen nailer et
nytt triks er gleden stor hos utøveren selv, men også hos de andre. De er en positiv gjeng som utfordrer
hverandre.
Vi gjennomførte også en sesong avslutning for sesongen 19/20 i juni. Den ble avholdt på Haugerstranda på
Jevnaker med grilling og bading. Denne avslutningen var for både utøvere og foreldre, og ble arrangert av
sosialkomiteen. Dette ble også avslutning for trener Marcus Joteig som flytter pga studier.
Treninger og sosiale aktiviteter har blitt noe amputert av korona i 2020, men vi er heldige som driver en
utendørsidrett og har kunnet avholde treninger med avstand.

Utøvere som har deltatt i konkurranser:
Adrian Malvik f. 2008
•
•
•

Buskerud Freeski Cup – Slopestyle: Birk Paalgard
4 plass Big Air Wyller
6 plass totalt i NOR Freeski Cupen

I tillegg har vi Christian Nummedal på landslaget
•
•
•

6 plass, X – Games Aspen – Big Air
1 plass, Dew Tour Slopestyle
Deltagelse World cup
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For Freeski gruppa
Trine Sevaldrud

FIS
I 2020 kjørte Thea WC hvor hennes beste plassering kom i Sestriere med en sterk 7. plass i GS-parallell.
Videre representerte hele 8 utøvere Hakadal i FIS-renn. De 8 var, Malin Sund, Espen Måløy, Sivert Stenersen,
Jonas Buer, Emil Hagen, Magnus S. Graff, Martin Manger og Tobias Hansen.
Maria Solhaug og Oskar Aaneby var skadet
Sesongen ble brått avsluttet 12. mars pga. Corona-nedstenging. Konkurransesesongen 2019/2020 var
dermed over.
De sportslige høydepunktene for våre alpinister i perioden jan-mars var bl.a. Malin med podiums i NMJR1
hvor hun ble nr 2 i SL, 2 i GS, 2 i DH og 3 i AC. Hun fikk også med seg deltakelse i Ungdoms-OL i Lausanne.
Jonas tok podiums under Fartsuka på Hafjell hvor han vant både DH, SG og AC. Han ble honorert med
deltakelse i SG og DH under WCJR i Narvik.
Magnus tok også podiums i SG på Hafjell hvor han vant sin første FIS-seier og ble 3 i det andre rennet. Han
ble honorert med E-cup i DH på Kvitfjell.
På slutten av året klinket Magnus og Malin til med FIS-podiums i GS (2. plass) på Geilo og sparket i gang ny
sesong med et smell.
Skigymnasene startet med å trene igjen rett over Påske (april) i mindre kohorter og grupper. Det gjorde at de
fikk en lang og god treningsperiode på vårparten. Grunnlaget ble lagt for sesongen 2020/2021.
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For FIS-gruppa,
Bjørn Erik Graff

Innebandy: Hakadal IL Hurricanes
Årsberetning/sesongberetning for Hurricanes 2020/21

Trening og kamper
Det har vært en spesiell sesong med kampstopp og mange varianter av treningsforbud. Koronasituasjonen
har rammet innebandy som er en hallidrett veldig hardt.
Damelagene har hatt treningsforbud store deler av sesongen. Og totalt kampforbud.
Det har resultert i at damelagene ikke har trent siden slutten av november. Det er aktive og ivrige utøvere så
vi har stor tro på at de går for en ny sesong til høsten.
For våre barnelag har det vært bedre men allikevel gitt store utfordringer.
De yngste lagene 2011/12 og 2013/14 har ikke fått spilt kamper, det ble kun arrangert en minirunde i
oktober. De resterende 7 ble avlyst.
Begge lagene har trent gjennom hele sesongen bortsett fra når kommunen stengte ned all
innendørsidrett/aktivitet. 2011/12 laget avluttet sesongen i slutten av mars, da laget startet fotbalsesongen.
2013/14 trener fortsatt og fortsetter sannsynligvis til medio juni. Her har en også klart å få nye spillere inn
etter nyttår. Det er imponerende med den sesongen vi har hatt.
2009-laget fikk en redusert sesong men fikk spilt noen runder før de også ble stengt ned. De mistet 5-6
spillere ved sesongstart, de ønsket en større utfordring og forlot laget i full forståelse og støtte. De har nå
begynt i GIF og trives der. Resten av laget har fortsatt og er en flott gjeng.

Trenere
Vi mistet alle trenerene for våre lag ved sesongslutt82019/20), en flyttet og resten sluttet da deres barn
sluttet. Det ble satt i gang en rekrutteringsprosess og utstrakt bruk av jungeltelegrafen. Som resulterte i
trenere til alle lag innen sesongstart. For 2013/14 Sivert Hansen og Joakim Bjur Karlsen. For 2011/12 Mads
Rongsjord, elitespiller og far, og Filip Henriksen. For 2009 Caroline Fjeldaas og Tuva Winjor-Storhaug. Vi er
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godt fornøyd med å lykkes så bra. Spillere, lagledere og foresatte er udelt positive og trenerene trives veldig
godt så oppi en elendg sesong er dette et flott lyspunkt.

Lagledere
2013/14 – Gro Reinertsen
2011/12 – John Christian Reinertsen
2009 – Anette Bjørlin Basma
Damelaget/Old Girls – Tone Lise Østby
Damelaget/Young Girls - - Gullvei Hagen

Aktiviteter
På grunn av veldig strenge restriksjoner for innendørsidrett har det blitt lite aktivitet utenfor klubben.
Men vi klarte å gjennomføre Jente-Camp også denne sesongen i høstferien. Med ekstra smittevernstiltak og
en super innsats fra arrangørene, GIF Fighters, NIL Wolves og HIL Hurricanes klarte vi å gjennomføre. Og det
med rekordmange deltagere, 100 jenter i alderen 6 – 13 år. Det resulterte i flere spillere til vårt 2013/14 lag.
Vi opplever dessverre at noen begynner i NIL og det gjør våre lag utsatt. Det får vi ikke gjort så mye med da
vi er desidert lillesøster i dalen. Men vi har et greit samarbeid og snakker mye sammen for å utvikle
innebandyen så vi er optimistiske.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har i år bestått av
Ingebjørg Skjelvik, leder
Jon Kåre Solås, nestleder (sluttet nov.)
Mads Andersen, kasserer
Gunhild Løken Andersen, styremedlem
Vi takker spillerer, lagledere, trenere og foresatte for en utrolig flott innsats i sesongen som har gått.

Fotball
Hakadal Fotball er en breddeklubb med Hakadal og tilgrensende områder som
rekrutteringsarena. Vi ønsker å bidra til fotballengasjement i nærmiljøet, og vi vektlegger
samhold og trivsel i klubben.
Hakadal Fotball er en kvalitetsklubb, noe som vil si at vi er tuftet på tydelige verdier, vi
har fokus på kompetanse blant trenere og ledere, vi har etablert tydelige strukturer rundt
klubben og vi har fokus på mestring og fotballglede. Det viktigste for oss som klubb er at
flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser og oppleve et godt og trygt sosialt
fellesskap. Vi legger stor vekt på å ha en god lag– og klubbkultur, og jobber jevnt med fair
play- både for spillere, trenere og foresatte.
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. Hakadal Fotball ønsker å ha
fokus på Fair play, så vår Fair playansvarlig har deltatt på flere foreldremøter og gjennomført Fair
play skolen for utvalgte lag. Dette arbeidet har vi fått svært gode tilbakemeldinger på.
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Vår visjon er «Flest mulig, lengt mulig og best mulig».
Dette innebærer at det i vår klubb skal være rom for alle uansett forutsetninger, og det
skal også være rom for og lov til å være ambisiøs.
All vår klubbaktivitet og fotballaktivitet skal være tuftet i våre verdier:
TRYGG, UTVIKLENDE; INKLUDERENDE OG LANGSIKTIG.
Det er viktig at vi som klubb etterlever disse verdiene, og det er viktig at vi i fellesskap
stadig strekker oss for å bli bedre som klubb.
Vi er stolte og fornøyde med det store antallet trenere og lagledere vi har, som hver
eneste uke står på for at spillerne våre skal ha en trygg, utviklende og sosialt hyggelig
treningshverdag. Det ligger mye omsorg og bra arbeid bak hvert enkelt lag.
TUSEN TAKK til alle dere – og tusen takk til alle foresatte som støtter opp. Og ikke
minst, takk for at vi får låne barn og ungdommen, som er de som utgjør hjertet av
klubben.

Styrets sammensetning i perioden fra mars 2020 – mars 2021
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Sportslig leder:

Andreas Juell
Bård Bekkelien
Sture Abrahamsen
Anette Bjørlin Basma
Stian Skjerdal

Kvalitetsklubb-/web ansvarlig: Hanne Hanken
Styremedlem 1:

Håkon Haarde Styremedlem 2: Hanne Aaslie

Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og en styresamling.
Andre involverte i fotballgruppa:
Kioskansvarlig:
Carsten Thiem
Dommeransvarlig: Paul Erling Basma
Banekomiteen:
Espen Meldgaard og Håkon Haarde
Fair Play ansvarlig: Ingrid Hofflund-Nystad
Jentefotballansvarlig: Marianne Størseth Lien
Treneransvarlig:

Marianne Størseth Lien

Laglederansvarlig: Anette Bjørlin Basma
Prosjekt fotballhall: Bjørn Erik Graff, Sture Abrahamsen og Andreas Juell
Fotballgruppa hadde ca 250 aktive medlemmer i 2020, og har følgende lag:
Old boys M34

Arild Øygarden
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Old girls

Ina Jerijærvi

Gutter 2004/2005/2006 Fredrik Lysø
Sture Abrahamsen
Kristian Graff
Andreas Juell
Magne Lersveen
Jenter 2007

Berit Jorid Flore
Stian Skjerdal
Mari Jaya Aas

Gutter 2008

Raymond Hansen
Arild Øygarden

Jenter 2009

Anita Lopez-Pedersen
Tom Olsen
Jeanette Olsen
Barbro Viksmo

Gutter 2009

Kristian Jøssund Karlsen
Marius Stengle Haakonsen
Bjørn Hofflund-Nystad
Espen Berget
Sverre Brekne
Marianne Stengle Haakonsen
Ingrid Hofflund-Nystad

Gutter 2010

Natalie Røed Rune
Moen

Jenter 2010

Henriette Woxen
Steinar Woxen

Gutter 2011

Alexander Brox
Anders Bermingrud
Jonas Eriksen
Maria Lorentzen

Jenter 2011

Jan-Erik Baglo
Kim Sande
Henriette Woxen

Gutter 2012

Mads Rongsjord
Christine Blom
Fredrik Stenbakken
Bård Bekkelien

Gutter 2013

Marianne Engan

Hakadal idrettslag – Årsberetning for 2020

Side 20 av 43

Ivar Jahren-Berg
Jenter 2012/13/14

Erik Skramstad Olsen
Hanne Aaslie

Gutter 2014

Hans Haugen Jensen
Helga Stumo
Kim Sande
Jeanette Lorentzen

Mix 2015

Ivar Jahren-Berg
Nina Sørevik

Koronaåret 2020
For Hakadal fotball skulle 2020 i utgangspunktet bli et spesielt år siden vi ikke fikk tilgang
til Elvetangen pga. skolebyggingen.
Etter mye planlegging fikk vi på plass en leieavtale med Varpe BK. Både trening og
kampavvikling for de fleste av våre hjemmekamper foregikk på Slettmoen.
Noen av de yngste lagene trente og spilte kamper på kunstgressbanen på Kirkeby som vi
før sesongen fikk registrert som kamparena hos kretsen.
Starten av 2020 gikk som normalt med oppkjøring og planlegging av årets sesong for alle lag.
I midten av mars vedtok Norges Fotballforbund å stoppe all breddeaktivitet pga. covid-19
viruset som også hadde nådd Norge.Baner ble stengt for uorganisert aktivitet.
I april kom «fotballens koronavettregler» som åpnet for alternativ trening i faste grupper
på 5 personer.
Mange lag fulgte koronavettreglene og startet opp treningsgrupper innad i laget. Det ble
joggeturer, intervalløkter, fotballtennis og andre aktiviteter.
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I mai ble det åpnet igjenfor treningsaktivitet på baner for lag under 20 år. Det var
fortsatt strenge retningslinjer med tanke på antall i hver kohort, vasking av utstyr og
ikke minst 1-metersregelen som måtte opprettholdes gjennom hele treningsøkten.
I løpet av sommeren ble det vedtatt at høstsesongen kunne gå som normalt. Det ble
muligheter for å melde på/av lag på nytt og eventuelt endre nivå. Ny terminliste ble klar
og 1. august åpnet det for å gjennomføre kamper og turneringer. Helsemyndighetene ga
unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom under kamper.
6 og 7-årsserien ble også gjennomført i høstsesongen.
Alle publikummere måtte registreres for eventuell smittesporing i etterkant. Vi opplevde
ingen smitte eller behov for å drive smittesporing i forbindelse med våre hjemmekamper.

Trener- og laglederforum
Det ble avholdt 4 forumer i 2020, både fysisk og digitalt. På disse møtene har det naturlig
nok vært fokus på korona-situasjonen og lagenes behov samt smittevern. Vi har i tillegg
fokusert på at lagene skal utveksle erfaringer og la seg inspirere av hverandre. I tillegg har
vi hatt fokus på vårt arbeid med å være kvalitetsklubb, våre verdier, sportsplan og
laglederhåndbok.
Vi håper vi etter hvert kan avholde disse forum-ene fysisk, og i en mer praktisk form. Det
er viktig for samholdet i klubben å være sammen, lære av hverandre og støtte hverandre
som støtteapparat.

Økonomi
Fotballgruppa har fortsatt en sunn økonomi. Investeringer er satt på vent på grunn av den
planlagte skolebyggingen på Elvetangen.
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Vi har avsatt oppsparte midler og kompensasjonsutbetalingen for tomtekjøp fra
kommunen til prosjekt fotballhall.
Treningsavgift
Kr. 170 x spillerens alder. Max 2400,- per person og 3500,- per husstand.

Utstyrsleverandør
Avtale med Select Sport Norge AS. Utstyr forhandles til våre medlemmer gjennom Sport1
Nittedal. Trykking utføres av Jordbakke Silketrykk.

Vintertrening
Vi inngikk leieavtale med Varpe og benyttet 7er banen deres. Vår banekomite sørget for å
brøyte banen.
Nittedal kommune betalte leie for bane og brøyting.
De to eldste lagene (G16 og J13) hadde også treningstid hos Gran.
Smålagene trente inne på Kirkeby og Hagen.

Dommerkurs
Dommeransvarlig gjennomførte klubbdommerkurs før sesongstart. I år var det
2007årskullet sin tur og der stilte vårt jentelag sterkt opp.

Følgende lag var med i serien i
2020:
Gutter-04/05/06 (G16)
Jenter-2007 (J13)
Gutter-2008
Gutter-2009 (2 lag)
Jenter-2009
Gutter-2010
Jenter -10
Gutter-2011 (2 lag)
Jenter-2011
Gutter-2012
Ca. 25 spillere født i 2013 deltok i 7-årsserien.
Ca. 30 spillere født i 2014 deltok i 6-årsserien.
I august ble det startet opp treninger for 2015-barna.
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TINE Fotballskole
Vi arrangerte ikke Tine Fotballskole i 2020, men oppfordret hvert lag som hadde mulighet
til å ha sine egne treningskamper.
Noen gjorde det - med hell!
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Kretsmestere Hakadal G15
Den vanskelige og uforutsigbare sesongen ble kronet med at Hakadalvant serien i G15-klassen og dermed
kunne titulere seg som kretsmestere, best i Akershus fotballkrets!
Laget trente godt i «koronapausen» og sommerferien, og fikk betalt for det med å avgjøre
mange tette kamper i 2. omgang mot sterk motstand.
Dette har ikke skjedd før i Hakadal (iallfall ikke i moderne tid) og viser at en liten
dugnadsklubb også kan oppnå sportslig suksess med langsiktig satsing og miljøbygging.
Gutta gikk ubeseiret gjennom sesongen og fikk sine gullmedaljer utdelt av kretsen etter
siste seriekamp.Gullet ble feiret med bankett.
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Camp Elvetangen
Året 2020 ble også spesielt siden vår hjemmebane hele året var en byggeplass. Som
planlagt har vi ikke hatt tilgang til noen av banene våre. Kiosken har fungert som et
minilager.
Selve skolebygget er i rute og vi begynner å ane konturene av de nye uteområdene.
Gresset på kunstgressbanen vår ble «brettet» opp ca. 20 meter i enden nærmest
riksveien for å gjøre plass til det nye krysset.
Vårt nye servicebygg til traktor, gressklipper og kiosk er på vei opp.
De to grusbanene ved ungdomskolen er klare.
Grunnarbeidet til ballbingen/skøytebanen vår er i gang.
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Prosjekt fotballhall
Prosjektgruppen har jobbet gjennom året med å realisere målet om en hall over den nye
7er banen som kommer i nordenden på Elvetangen.
Vi opplever stadig nye utfordringer underveis som viser seg å ta tid å løse. Vi jobber
videre med friskt mot i 2021 og har fortsatt troen på å oppføre Nittedals første
kunstgresshall!

Hakadal Fotball sin 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.
Takk for et krevende men likevel fint år
Vennlig hilsen
Styret i Hakadal Fotball
18.01.21
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Langrenn

Tillitsvalgte
Styrets sammensetning 2020
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
Det ble gjennomført 4 styremøter i løpet av året. I tillegg har Sten Are Grønvold og Olav Grindalen 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 på Instagram: Hakadal IL
Langrenn.

Utstyrsavtale
Langrennsgruppa har utstyrsavtale med Glømmi Sport. Gruppa har fått designet 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 fra J/G 15 år 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
Året ble preget av Covid situasjonen i Norge, som gjorde at det ble lite konkurranser og arrangement utenfor
egen klubb. På tross av dette har vi gjennomført gode treninger med høy aktivitet og mye moro, i de
periodene hvor det har vært mulig.
Hakadal IL Langrenn har hatt stabilt antall medlemmer på treningsgruppene og i antall aktive i løpet av 2020,
med en økning på de yngste. Treningene ble gjennomført hver tirsdag og torsdag med fire treningsgrupper,
vår og høst 2020, i tillegg til skileiken i vintersesongen. Den yngste treningsgruppa trener kun én gang i uka,
på torsdager. Klubben har i tillegg langtur hver søndag, vår og høst for de eldste gruppene.

Søndagstur til Huken ved Elvann
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Det ble gjennomført følgende fellesaktiviteter i 2020:
•
•

Vi hadde nærsamling for alle gruppene i vårt eget anlegg i Varingskollen lørdag 17. oktober 2020.
Den tradisjonelle familiesamlingen på Nordseter i november ble dessverre avlyst pga.
smittevernhensyn.
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Felles tautrekking og lek under nærsamlingen vår på stadion i oktober

Løpere fra HIL på Team Nittedal har i tillegg hatt dagsamlinger med teamet. Team Nittedal har fellestrening
hver tirsdag gjennom hele året, og treningssted har vekslet mellom Gjelleråsen, Nittedal og Hakadal.
Tirsdagstreningene er fortrinnsvis intervalltrening.

Skileik
Skileiken 2020 hadde 51 barn fra 4 til 9 år, en god økning fra året før. 10 trenere/assistenter bidro til et
veldig godt opplegg. Vi ser at det blir viktig å rekruttere flere trenere inn i skileiken, og at dette må jobbes
med i forkant av hver sesong.
Det ble gjennomført 2 telenorkarusellrenn med deltakelse både fra skileken og fra trenings-gruppene.
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Langrenn er en typisk utendørsidrett – uansett vær!

Toppstua
Den ble holdt åpent 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 – Lysløypa
Utbedringsarbeidet i traseen fortsatte sommeren og høsten 2020. Det ble lagt ned mye arbeid i å gjøre
ferdig ny trase fra familieløypa mot Sørli, slik at denne skulle bli klar til sesongstart. Utsatte plasser ble
kloppet. Det ble også gjort utbedringer i lysløypa med maskin, hvor vi rettet ut noen vanskelige partier, i
tillegg til at det ble ryddet og vedlikeholdt langs hele traseen. Det ble kjøpt inn og satt opp flere permanente
snøkanoner rundt stadion, og selve kunstsnøanlegget anses nå å være ferdigstilt.

Resultater
Året begynte noenlunde normalt, men mange slet med snømangel. Det var derfor begrenset hvor mange
renn som ble avviklet fra januar til alt ble stengt ned i mars.
Skirenn: Treningsgruppene har deltatt på karusellrenn og Bygda på langs renn i Varingskollen. I tillegg
avviklet våre naboklubber GIF-stafetten og Fischer-rennet på vårt stadion.
GIF-stafetten – januar 2020: Her stilte klubben med hele 10 lag, som alle gjorde en god innsats. I tillegg vant
vi både klassen G11-12 og klassen J11-12.
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Fischer rennet 29 februar 2020 – Varingskollen – 2009/2010 gjengen samlet
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Nittedal lånte stadion til Fischer rennet pga. snømangel
Statoil Norgescup juniorer
Her deltok Didrik Røssum Jensen.
Sparebank 1 Østlandet cup
HIL har hatt med løpere i klassen for 14-åringer. Benjamin Røssum Jensen vant cupen i klasse gutter 14, og
Liva Lynghammar fikk en flott sammenlagtplassering i jenter 14.
Ungdomsbirken: Avlyst.
Bygdemesterskapet: Avlyst.
Klubbmesterskap: Avlyst
Benjamin Røssum Jensen, Didrik Røssum Jensen og Liva Lynghammar deltok på alle kretsrennene som ble
arrangert. Benjamin vant sparebank1-cupen sammenlagt i klasse g14, mens Liva fikk en fin 22. plass i j14.
Didrik gikk også noen renn i norgescupen, i tillegg fikk han en flott 2.plass i g17 under km normal på åsen i
januar 2020.
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Didrik Røssum Jensen til venstre og Benjamin Røssum Jensen til høyre.
Begge fikk flotte plasseringer under km-rennene på Åsen skistadion.

Hakadalsrennet 2020
Vårt årlige, og nå etter hvert godt etablerte skirenn skulle gått av stapelen i desember 2020, men måtte i likhet med
alt annet avlyses.

Dugnader
Det ble gjennomført en vårdugnad og en høstdugnad i løpet av 2020.
Hovedfokus sommeren 2020 ble utbedringer i familieløypa, samt vedlikehold og utvidelse/ferdigstilling av
kunstsnøanlegget, i tillegg til generelt vedlikehold rundt stadion, maling av bygninger etc.

Hakadal idrettslag – Årsberetning for 2020

Side 35 av 43

Montering av ny armgang under høstdugnaden

Vi fikk utvidet øvre parkeringsplass innerst i hjørnet mot bekken, som gir flere parkeringsplasser. Det ble
isolert i garasjen og satt inn varmepumpe. Det ble snekret nytt gjerde rundt skihytta, hogget ved, og satt opp
ny armgang. Det ble også ryddet i ledninger og kabler, slik at enda mer nå er ført i bakken, og ikke i lufta.

Trenere
Sesongen 2020 har disse bidratt på trenersiden for treningsgruppene:
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Fredrik Hermansen, Eirik Hval Jensen, Stine Strachan, Ágúst Örn Haraldsson, Torgersen Nill, Marianne Engan,
Espen Sørvig, Einar Bull, Ida Madsen (lagleder), Elisabeth Eikrem Ljåstad, Vidar Lynghammar, Sara Bjonge,
Mats-Erik Moen, Knut Olav Grindalen, John Harald Haugseth, Knut Magnus Ljåstad
I tillegg var det 8 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 hadde vi snødekt
stadion og løype klar til glede for svært mange allerede i begynnelsen av desember!
I tillegg til langrennsgruppa trener hundekjørerne i lysløypa hver mandag. 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 skileiksesongen, frem til alt ble nedstengt. Bra omsetning og
fin sosial ramme.

Kontingenter/avgifter
De aktive betaler medlemskontingent til Hakadal IL samt treningsavgift til langrennsgruppa. Her er det to
kontingenter, 1500 kroner til og med 10 år, og 1900 kroner fra 11 år og opp. Deltakelse på familiesamlingen
på Nordseter er nå inkludert i avgiften for alle utøvere. Skileiken har egen deltakeravgift.

Sponsorgruppa
Gruppa ble etablert i 2012, og jobber med prosjekter og innhenting av midler. Vervet innehas av Vidar
Lynghammar, med hjelp fra styret og støttespillere ved behov.
Hovedfokus er fortsatt på kunstsnøtrase og snøproduksjon.
Vi kjøpte inn mer utstyr til kunstsnø i 2020, og anser nå kunstsnøanlegget vårt for å være ferdigstilt. Til
sammen har vi da en kunstsnøtrase på ca. 3 kilometer. Dette for å kunne gi et godt tilbud til alle
brukergrupper og naboklubber, spesielt tidlig i sesongen.

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
• Site Service
• Meny
• Wilskog Bygg
• Glømmi. Utstyrsavtale/klubbavtale. I tillegg gir Glømmi et fast bidrag i form av utstyr.
En annen viktig inntektskilde er støtte til kunstsnø, hvor de som bruker anlegget vårt har mulighet for å
Vippse over penger, enten i form av en avgift per gang de besøker anlegget, eller som et «årskort». Dette er
spesielt aktuelt innledningsvis i sesongen, når vi kanskje er et av de få stedene det er mulig å gå på ski. Dette
ga et godt bidrag i kassen i løpet av 2020.
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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.

Medlemsutvikling
Antall aktive barn/ungdom i treningsgruppene har gått opp i fra i fjor, slik at vi nå har ca. 75 aktive utøvere.
Det er viktig å sette fokus på å rekruttere nye inn 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 mot 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 2020 har vært familieløypa, ny trase mot Sørli, og ferdigstilling av
kunstsnøanlegget.
Det ble lagt ned en stor dugnadsinnsats i løpet av våren, sommeren og høsten 2020, 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
til stede og bidrar med både stort og smått!!
Vi håper på minst like stor aktivitet i 2021, og like mange ivrige barn og unge og foreldre som stiller opp!
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Treningstur opp til Toppstua

2011/2012 gruppa tar en pust i bakken
Styret, Hakadal IL Langrenn
mai 2021

Frisbeegolf
2020 ble året da Hakadal Frisbeegolf endelig kom skikkelig i gang!
De første ni hullene – som ble satt opp høsten 2019 – kom ganske raskt på plass.
Og ved hjelp av pengegaver, sponsorer, hjelp fra idrettslaget og uante mengder dugnad kom de siste ni
kurvene på plass midt i sommeren.
I september arrangert vi den første turneringen, Åpningsturnering, i banen. Da kom det ca 50 spillere, og det
hele ble avsluttet med en spennende Play off på Skistadioen.
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Etter turneringen eksploderte det med besøk på hovedbanen, og de siste ukene før banen ble stengt var det
flere hundre besøkende.
Da skisesongen startet opp, etablerte vi en enklere vinterbane. Dette var et eksperiment, og det fungerte
overraskende bra! Til stor glede for lokale spiller først og fremst.
Vi er veldig glade for at spesielt langrenngrupp deler faciliteter med oss, og lar oss bruke skistua som
klubbhus på sommeren. Og for finansiell støtte!
Vi ser fram til sesongen i 2021 med glede og entusiasme!

Aktivitet og testing på skistadion hvor vi har treningskurv.

Johnny Engebretsen – som banerekordholder på vinterbanen.
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Kurven på Hull 1 Hovedbanen

Arrangementer
Arrangementer gjennomført i 2020.

Julegrantenning
Det ble gjennomført digital julegran tenning ved Skvirretunet i Varingskollen. Olav Grindalen, Per Ole
Thorsen, Richard Palmgren gjennomførte denne sammen med Skvirre. Den ble sendt som livesending på
Facebook

Barnas skidag i Hakadalskogen
Barnas skidag ble gjennomført med ca 50 deltagere i et vanvittig regnvær
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Anlegg
Elvetangen uteområde – Elvetangen skole
Elvetangen uteområde ble midlertidig stengt pga av byggingen av Elvetangen skole. Vi ser frem mot høsten
2021 hvor baner skal reetableres og tas i bruk til aktivitet igjen.
Fotballgruppa har siden høsten 2019 vært leietagere på andre baner i bygda og utenbygds.

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.

Sykkelpark
Sykkelparken som ble etablert i Varingskollen i 2018 er flittig i bruk og den forbedres stadig av ivrige ildsjeler
og brukes flittig sommerstid.

Frisbeegolfbanen i Varingskollen
Våren og sommeren 2019 fikk vi hjelp av en banedesigner fra Sune Sport, og banen ble skissert opp.
Høsten 2019 ble de første 9 kurvene satt opp i Varingskollen, og tatt ned igjen når snø produksjonen skulle i
gang.
I løpet av 2020 har ildsjelene fått på plass en flott 18 hulls bane. Det arbeides hardt i en flott dugnadsgjeng
med utviklingen av banen i denne flotte idretten og lavterskelaktiviteten
Hakadal Frisbeegolf benytter langrenns sin skihytte som klubbhus på sommerstid,

Klubbhuset
Klubbhuset på Elvetangen ble revet høsten 2019 i i forbindelse med byggingen av nye Elvetangen skole. Vi
gjennomførte en stor flyttedugnad hvor vi flyttet våre eiendeler til Varingskollen og til lager på Aas gård.
Flere av gruppene deltok i denne dugnaden. Kjøkkeninnredningen, vasker, toaletter, lamper etc ble tatt ut og
montert i Varingskollen. Nytt klubbrom vil bli etablert i idrettsbygget i den nye skolen fra 2021. Midlertidig
klubbhus vil være i Alpinsekretariatet i Varingskollen frem til det nye klubbrommet står klart.
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Lysløypa med skistue og kunstsnøanlegget
Hovedfokus sommeren 2020 ble fortsatt utbedringer i familieløypa, skråningen på stadion, samt vedlikehold
og utvidelse/ferdigstilling av kunstsnøanlegget. Nye elementer kom på plass i hinderløypa. Det ble ryddet
årsvekst i lysløypa, satt ut hvilebenker og laget utsiktsplasser og lagt gress på taket på gapahuken.
En stor takk til langrennsgruppa for fortsatt utrettelig innsats også i 2020.

Varingskollen Alpinsenter AS (VAAS)
Varingskollen Alpinsenter hadde en svært krevende sesong 2019/2020
Det var svært mye regn og dårlig vær i januar og februar med lave besøkstall. Den 12. mars 2020 ble
anlegget stengt ned av myndighetene pga Covid 19.
Regnskapet viste en omsetning på 7,9 MNOK og kr 2,0 MNOK i negativt driftsresultat. Dette er en vesentlig
nedgang fra årene før.
Varingskollen ble i 2020 også registrert og godkjent i Frivillighetsregisteret som gjorde at selskapet fikk noe
støtte pga Covid 19. Selskapet fikk også en ekstraordinær gave fra Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og
Nittedal på kr 1 MNOK. I tillegg mottok selskapet en ekstraordinær driftstøtte på kr 500 000,- fra Nittedal
Kommune.
De har allikevel nå levert et samlet overskudd på ca 1 MNOK gjennom de fire første driftsårene og
egenkapitalandelen i selskapet er nå på 69,2%. 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. Varingskollen har også i 2020 realisert innkjøp av en etterlengtet vinsjemaskin
(brukt) etter flotte gaver fra privatpersoner.
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 2019/2020. Spesielt nevnes arbeidet til «mandagsklubben» som har lagt ned hundrevis
av timer med vedlikehold, spesielt av snøanlegget.
Sesongen 2020/2021 startet brukbart før jul med meget godt sesongkortsalg (online), da skimessa ble avlyst.
Snø produksjonen i november og desember var meget effektiv, og anlegget hadde gode besøkstall i
desember 2020.
Det blir holdt en egen orientering om sesongen 2020/2021 etter årsmøtet.
Hakadal, 1. juni 2021

For hovedstyret
Per Ole Thorsen
Leder Hakadal IL
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