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LEDER  
 
Jeg velger å starte denne lederen med det siste som skjedde i sesongen 2015-16. I april 
2016 fikk jeg en telefon fra Oslo VinterPark (Tryvann). De ville legge ned Varingskollen og 
spurte om vi var interessert i å overta (kjøpe anlegget). Vi kunne ikke sitte rolig å se på at det 
ikke skulle være snø og lys i bakken. Deretter har vi ikke sett oss tilbake.  
 

 
 
Hakadal IL Alpin har i over 50 år hatt mange ivrige alpinister, barn og unge som har hatt 
Varingskollen som hjemmearena og møteplass. Det har vært skapt skiglede, det har skapt 
gode opplevelser og Hakadal og Varingskollen har gjennom årene utviklet meget gode 
alpinister og jibbere. Dette skal vi fortsette med i Varingskollen. 
 
Året 2016 har derfor blitt et meget spesielt år preget av entusiasme, utfordringer og dugnad. 
Det har vært et skikkelig jobbeår. Mange har lagt ned mye innsats i arbeid i selve bakken, i 
organisering og ikke minst i eget byggeprosjekt i alpingruppa. Vi er på toppen av det hele i 
ferd med å endelig bygge nytt sekretariat og klubbhus for ski.   
 
Jeg er stolt over hva vi har fått til i 2016. Det jobbes godt i hverdagen med trening. Det er 
utøvere som står på og legger grunnlag for gode prestasjoner. Det er trenere som bruker 
mye tid og engasjement for å skape utvikling. Det er foreldre som  jobber seint og tidlig. 
 
Jeg vil påstå at har du lyst til å bli god på ski er Hakadal IL Alpin og Varingskollen er veldig 
bra sted å være. Jeg har det siste året fått muligheten til å følge noen av våre eldste 
ungdommer gjennom Ironman tester, hospiteringssamlinger på skigymnas og i hverdagen.  
Topp innsats, samhold og ydmykhet er verdier og holdninger som gjennomsyrer det de står 
for. I tillegg, er de noen av landets fremste jenter og gutter innen idretten.    
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Jibbing og alpint kjemper om barnas og foreldrenes tid i konkurranse med alle andre 
fritidstilbud. Vi skulle gjerne sett bedre rekruttering blant de yngste. Jeg tror og håper at vi i 
løpet av de kommende årene vil få til en sterkere tilvekst av barn som synes det er stas å stå 
på ski. Imidlertid det vil ikke komme av seg selv – vi må gjøre jobben! 
  
De siste årene har jeg skrevet om dårlige vintre og dårlige treningsforhold på hjemmebane. 
På tross av en dårlig forvinter har vi i 2016 klart å lage snø i egen bakke. Vi har hatt bedre 
treningsforhold enn noen andre klubber på Østlandet. Kjære foreldre, Varingskollen har 
tilbudt snø og treningsforhold siden 7.november. Vi har kunnet trene slalom i nedre del av 
Ola siden desember.Det har vært parktilbud. Dette er helt fantastisk og det er kun starten på 
et nytt kapittel i Varingskollen. 
 
Sist men ikke minst det administrative arbeidet i klubben utføres av styret med 
tilleggsressurser (samlingsansvarlige, foreldrekontakter, renn- og arrangementsansvarlig). 
Det er mange timer som legges ned for å få en klubb til å gå rundt, hele året. Arbeidet er 
kanskje ikke det mest synlige men det er oljen som smører maskinen og det gjør at trenerne 
kan ha fokus på utøverne og barna. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere som legger 
ned en stor innsats hver uke, hele året rundt. Uten dere er det ikke mulig å drive Hakadal IL 
Alpin.  
 
Vi er avhengige av dere foreldre og deres velvilje til å stille opp, hold fast! Vi gjør det for våre 
barn, morgendagens helter. 
 
2016 har gjort meg stolt - takk for et godt alpint år!      
 

Hilsen Bjørn Erik Graff 
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ÅRSBERETNING SESONGEN 2015-16 Hakadal IL Alpin  
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
 
Leder: Bjørn Erik Graff  
Nestleder: Espen Solhaug (Truls Klokkerud fra 2016)  
Sportslig leder: Lasse Paulsen (Andrè Hagen fra 2016)  
Økonomiansvarlig: Rolf Martin Næss  
Styremedlem – rekruttering: Gaute Øksne 
Styremedlem - utstyr: Åslaug S. Varsi 
Styremedlem/gruppeleder Freeski: Terje Nummedal (Torbjørn Seljevoll fra 2016) 
 
Valgkomité: Leif Åge Sørlie (gikk ut 2015) Christian Løchen  
 
Representant i Hakadal IL Hovedstyre/Akershus Skikrets har vært Bjørn Erik Graff  
 
Det er avholdt 8 styremøter i perioden. 

 

Vår visjon står fortsatt ved lag: 

 

. 

 

 

 

Visjonen og sportsplanen finner dere på nettsidene våre www.hakadal-il.no 

 

Økonomi 
Dette regnskap for HIL Alpin følger kalenderåret og avviker derfor fra den sportslige 
kalenderen som strekker seg fra 1. mai til 30.april.  Regnskapet for sesongen 2016-2017 vil 
bli fremlagt våren 2017. 

HIL Alpin har en totalomsetning på ca. Kr. 2,8 mio hvorav foreldrebetaling på samlinger 
utgjør kr 0,85 mio.  Årets regnskap viser et underskudd på kr. 142.564,- før finansposter mot 
et budsjettert resultat i 0,-. Finansinntekter utgjorde kr. 2.656,-. Årsresultatet utgjorde dermed 
et underskudd med kr. 139.908,-. 

Inntekter 

• Den største inntektsposten er bruktmessen som hadde en totalomsetning på 
696.184,- Fratrukket kostnader på kr 564.152,- bidro denne med inntekter netto 
132.032,-. Dette er en reduksjon på kr 87.778,- fra i fjor.  
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• Skiskolen hadde inntekter på kr 103.678,- og kostnader på ca 50.000,- og bidro 
derfor med kr ca. 50.000,- i netto inntekter. 

• Momskompensasjon er på 147.334,-  omtrent som i fjor, er en viktig inntektspost. 
• Summen av gaver og treningsinntekter er på kr 419.524,- en nedgang på ca. kr 

15.000,- fra i fjor. 
• Startkontingenter fra renn er på 219.332,- i år, en økning på ca. 112.000,- fra 2015.   

Kostnader 

• På kostnadssiden har vi en økning i lønnskostnader og trenerutgifter fra totalt kr 
675.015,- i 2015 til kr. 694.131,- for året 2016. Dette er en økning på kr 19.116,-. 
Nedgang i treningsavgifter og gaver på ca. 15.000,- sammen med økte kostnader til 
trenere medfører ca. 35.000,- i negativ resultateffekt for 2016. 

Foreldre har betalt inn til sammen 1.267.594,- i treningsavgifter/gaver og for samlinger. 
Utgifter til samlinger og lønn til trenere er kr. 1.745.653,-   Klubben har derfor bidratt med kr 
478.059,- til å dekke kostnader for trenere og samlinger for utøvere. Dette er en økning fra kr 
372.560,- i fjor og er en vesentlig forklaring til årets forverrede resultat. Den viktigste årsaken 
til dette skyldes betydelig økning i samlinger i forhold til vedtatt budsjett.  

Vi har i 2016 brukt kr 106.458,- til nytt sekretariat. Dette er hovedårsak til årets underskudd. 
VI har som klubb et opparbeidet overskudd fra tidligere år vil ville bruke til dette formål.     

Hakadal Alpin har en opparbeidet egenkapital på kr 567.271,- pr 31.12.2016.  Dette er viktig 
kapital for aktivitet og fremtidige investeringer som utstyr, klubbhus etc.  

Treningsavgifter og utøveres kostnader til samlinger er i hovedsak ajour pr årsskiftet. Det 
prioriteres å være ajour til enhver tid med innkreving av dette og foreldre oppfordres til å 
betale treningsavgifter og samlinger innenfor de gitte frister for å unngå å bruke unødvendig 
ressurser på purringer.  Vi har tatt i bruk en portal som heter «Medlemsnett» til mottak av 
gaver og innkreving av treningsavgifter. Det er viktig at foreldre bruker riktig kid nr. og 
forholder seg til giro herfra for å lette arbeidet med dette. På denne måten har klubben et 
online system som viser status på dette til enhver tid. 

Regnskapsfører er Heidi Dalan, samme regnskapsfører som hovedlaget bruker, vi er fornøyd 
med et godt samarbeid her.   

Nittedal 27.02.2016 

Rolf Martin Næss Økonomiansvarlig 

 

SPORTSLIG LEDER  
 
Dette innlegget omhandler 2016. 
Dette året har vi hatt godt trykk i flere grupper. 

Vi har hatt følgende treningsgrupper med trenere; U16/U14 (Andreas Løchen/ Andre Hagen/ 
Stian Sande), U12 (Henrik Riiser/Rebekka Stenersen) U10 (Lina Stokkebekk/Gina Hagen og 
rekrutt (Andreas Manger/Rebekka Stenersen).  

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

 

U16/U14 gruppen var også i 2016 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. Samlingsplanen besto ellers av turer til Trysil, Beitostølen, Geilo og 
Ål. 

I 2016 representerte Malin Sund Hakadal og Norge i Pokal Loka i Slovenia.  

Hakadal har også vært representert i E-cup gjennom Thea Stjernesund. Espen Måløy har 
hatt en god sesong og nærmet seg E-cup. Det er videre spesielt hyggelig at løpere med lokal 
tilknytning også fortsetter sin utvikling på skigymnasene. 

Varingskollen har levert en kjempe forsesong  

Det at vi i 2016 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. 

I år kan vi virkelig si vi har hatt beste treningsanlegg på hele Østlandet. 

Vi takker alle trenerne som har bidratt for innsatsen! Vi takker alle for vel gjennomført 
sesong! Samtidig vil vi også takke alle foreldre som bidrar til å skape gode opplevelser for 
barna.   

Hilsen sportslig leder 
Andre Hagen 
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ALPIN SKILEIK 2016  
 
Målsetting:  

• Alpin Skileik skal bidra til forbedret rekruttering til Hakadal Alpin sin GR 4  
• 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  
 
Den andre uken i januar startet Alpin Skileik opp med mange forventningsfulle barn. Alpin 
Skileik 2016 samlet totalt 110 barn. Disse deltok på kurs i hhv. 6-, og 10 uker. Dette er en 
liten nedgang for året før. Men skyldes trolig at vi ikke arrangerte kurs etter vinterferien, da 
det var liten interesse for dette, samt at de som ønsket kurs etter vinterferien ble flyttet til 
rekruttgruppa. Som tidligere år var det størst interesse for kursene som startet klokken 17:30 
og 18:30.  

På alle kursene var det 3-4 instruktører. Enkelte av kursene har blitt utvidet noe fra det 
opprinnelige antall for å gi plass til deltagere som blir flyttet fra andre kurs. Vi hadde en 
ambisjon om å kunne tilby flere kurs med oppstart etter vinterferien disse ble ikke 
gjennomført, da interessen var for liten. Videre fikk flere av barna på VG2 og VG1 tilbud om 
å bli med på trening med rekruttgruppa. 5-7 deltagere takket ja til dette tilbudet. 

Instruktørkabalen  

Kabalen med å sette sammen instruktørteamet er krevende. I 2016 hadde skileiken 8 
instruktører, noe som er litt under ønskelig. Men det var svært lite forfall/sykdom hos 
instruktørene i 2016 slik at vi klarte oss gjennom kursene. Erfaringer tilsier at dette bør økes 
for å stå bedre rustet ved forfall. Vi hadde i 2016 bare unge instruktører (20 år og yngre).  

Dette har vært positivt for å håndtere de aller yngste. Flere av skileikinstruktørene har gitt 
uttrykk for at de ønsker å gå videre med en treneroppgave, og mange av dem ser også at 
det er god erfaring å ha med seg et år eller to fra skiskolen. Instruktørene fungerte 
gjennomgående godt og fikk mange rosende ord og tilbakemeldinger fra foreldre.  

Forarbeide  

Vi har fått på plass gode rutiner med administrasjonen rundt Alpin Skileik ved å bruke 
skileikalpin.wordpress.com og Deltaker.no for informasjon, kursadministrasjon, påmelding og 
betaling. Arbeidet med oppsett av nye kurspartier, oppfølging av kurspartier og håndtering av 
betalinger har blitt svært forenklet. Stian Sande, koordinator for Skileiken, ble i desember 
2015 hovedtrener for de eldste og hadde da ikke mulighet til bidra i bakken under kursene. 
Derfor ble Andreas Manger leder og kontaktperson i bakken under kursene. Dette fungerte 
bra. 

Veien videre  

Hakadal Alpin sin Alpin Skileik er fortsatt populær og kan utvikles videre med ulike kurstilbud 
for på ukedager og helger. Kursinnholdet kan også revideres og oppdateres. Videre kan en 
jobbe med tilbud til voksne. Utfordringer er nå først og fremst tilgangen på instruktører til å 
gjennomføre. Alpin Skileik er en viktig inntektskilde og et viktig tilbud til barn.    

Hilsen Stian Sande - koordinator Alpin Skileik 2016 
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Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere) 
Hovedtrener: Andreas Manger 

Trener: Rebekka Stenersen 

Foreldrekontakt: Lasse Paulsen 

Dette innlegget omhandler 2016 

Barmark: 

Startet 6.sept 2016 med trening frem til snø, innetrening på Hagen skolen 1 dag i uka.  
Deltakelsen varierte fra 7 – 12 utøvere på trening.  

Vinter, Varingskollen: 

I Hakkebakken fra bakken åpnet før Jul, noen flere utøvere på ski alt fra 10 – 15 på hver 
trening(noe vi må være fornøyd med, sammenlignet med forrige sesong). Fokuset til 

trenerne er at alle skal bli 
trygge på ski, ha det gøy med 
en stigende ferdighetskurve 
utover i sesongen.  Treners 
inntrykk at alle har hatt 
stigende ferdighetskurve. 
Treningen har bestått mest av 
frikjøring og øvelser, 1 dag 
med portkjøring og 1 tur i Ola 
løypa. 

Renndeltagelse: 

De fleste deltar på karusellrenn 
og Hakkebakke rennet. 

 
Annet: 

• Foreldre, hyggelige, positive tilbakemeldinger. 
• En god del foreldre som er med på ski og viser interesse. 
• Ingen skader eller større hendelser i perioden. 

For Rekrutt 
Gaute Øksne 

 
Treningsgruppe U10 
 
Vårsesongen 2016 ble det gjennomført egne renn i Hakkebakken med god deltakelse, 
henholdsvis Telenor Karusellrenn og Hakkebakkerenn. En flott Bendit tur ble vel gjennomført 
med god deltagelse i flotte omgivelser. Dette er et arrangement der vi har sett litt dalende 
deltagelse men for de deltakerne som deltar er dette en uforglemmelig opplevelse. Håper vi 
kan snu trenden. Noen utøvere fant også veien til Donald Duck Wintergames på Hemsedal. 
Dette arrangementet fikk også full klaff med sol og fint vær og ble en flott 
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sesongavslutning.  Vi fikk hilse på vår egen Thea Stjernsund og Aleksander Kilde skrev 
autografer. Totalt en flott vintersesong. 
  
 
Det har vært god deltagelse allerede på barmarkstreningen som har tidvis vært felles for U10 
og U12. Mange gode økter har vært gjennomført med alt ifra ballspill til tur opp 
Varingskollen. Når vi var så heldige å få tidlig snø i  
Varingskollen startet ski-treningen i "eget" anlegg allerede 12 november med god og økende 
deltakelse. U10 gruppen har hatt opp imot 
20 deltakere på enkelte treninger. U12 har 
vært en mindre gruppe men bestående av 
engasjerte utøvere. 
  
Vi startet med samling allerede i høstferien 
med 5 dager skikjøring på Juvass 
Sommerskisenter med god deltakelse. 
Disse dagene må ha vært fantastiske for de 
heldige da været viste seg fra sin beste 
side, og det ble gjennomført mange effektive 
ski-treninger. Videre så ble det i starten av 
skisesonger avholdt en samling på Ål som 
var felles med de eldre gruppene noe som 
nok også var flott for de unge utøverne å 
delta på. Litt utfordringer i forbindelse med 
kortreiste renn da det har vist seg å være 
utfordringer på snøfronten, men vi har hatt 
deltagere som har stilt opp i Åsliafarten og 
andre arrangement! 
 
Dag Erling Mylius  
Foreldrekontakt 

 

Treningsgruppe U12 
Treningsgruppen ga gjennom sesongen treningstilbud til barn tilhørende treningsgruppe 
U12.  

Hovedtrener var Henrik Riiser med assistanse fra Truls Hansen. Foreldrekontakt var Truls 
Klokkerud.  

Totalt har treningsgruppen talt 10 utøvere gjennom året 

Barmark 
Treninger ble gjennomført høsten 2015 med to til tre treningsøkter pr uke + noen helgeøkter. 

 
Samlinger og trening på snø 
Det ble gjennomført samling i høstferien på Juvass med bra utbytte, og med både 
barmarksøkter og med trening på snø. Vanskelige værforhold ga en treningsdag mindre på 
snø enn opprinnelig planlagt. Det ble deretter gjennomført samlinger i november og 
Desember i Hemsedal og Trysil. Treninger på snø i egen bakke startet opp når 
Varingskollen/Hakkebakken åpnet i midten av desember og det ble gjennomført to treninger 
pr uke gjennom vinteren. Fra midten av februar ble det gitt tilbud om hospitering med U14/16 
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med en treningsdag pr uke, med hovedfokus på SL i Marikollen. Dette tilbudet ble primært 
gitt til utøvere født i 2004.  

 
Renn  

Utøvere fra gruppe U12 har 
gjennom sesongen blant annet 
deltatt på Rælingspretten, Nero 
Cup, Åsliafarten og Åsliarennene, 
samt selvfølgelig vårt eget 
Hakkebakk-renn og egne 
karusellrenn. På sistnevnte renn 
har foreldre og trenerapparat for 
gruppe U10/U12 hatt en 
nøkkelrolle for gjennomføring. 
Utøvere fra U12 deltok også på 
egne klubbmesterskap i SL og 
SSL. 

Bendit Alpinfestival på Ål i mars 
var igjen et høydepunkt. Vi var 
totalt 49 personer fra Hakadal 
Alpin som reiste på tur, hvorav 20 
utøvere og hvor 9 av disse var fra 
gruppe U12. 

Donald Duck Wintergames var i år igjen en populær sesongavslutning, og U12 var godt 
representert blant utøverne fra Hakadal Alpin som tok turen til Hemsedal.  

For gruppe U12 - Truls Klokkerud 
 

Treningsgruppe U16/U14 (13-16 ÅR)  
 
Treningsgruppe U16 (15-16 år) besto i 2015-2016 av 8 utøvere hvorav 3 jenter f. 2000/2001 
og 5 gutter f. 2000/2001. 1 utøver kom fra Harestua.  
Treningsgruppe U14 (13-14 år) besto 9 utøvere hvorav 4 jenter f. 2002/2003 og 5 gutter f. 
2002/2003. 1 utøver fra Harestua. 
 
Andreas Løchen har vært hovedansvarlig for treningsgruppen U14/U16, med Stian Sande og 
Andre Hagen som hjelpetrenere. Trenerteamet har under sesongen delvis delt gruppen 
internt for å gi den beste oppfølging til alle løpere. Denne delingen har delvis vært på alder, 
men også ferdigheter. Fra November 2015 fikk Andreas Løchen tilbud som E-cup trener i 
Norges Skiforbund og, derfor hadde gruppe fra 1. nov- 30. april Espen Måløy som 
hjelpetrener med Stian Sande i spissen.  
 
Barmarkstrening  
I perioden mai – november trente gruppa barmark to-tre dager i uka med hhv. innetrening på 
Hagen Skole, Bjertneslabben, Lahaugmoen og utetrening i Varingskollen eller i området 
rundt. Flere av utøverne er aktive i andre sommeridretter og kombinerer dette frem til 
høstferien.  
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Vintertrening  
Vinteren 2015/16 startet på hjemmebane og Hakkebakken i starten av Desember. 
Varingskollen bruker forholdsvis lang tid på å åpne andre deler av anlegget noe som påvirker 
negativt mulighetene til treningstraseer i Desember. I januar har gruppa gått over til å kjøre 
spesifikke slalåmtreninger i Marikollen.  
 

 
 
Treningsoppmøte har vært noe varierende. 

Samlinger  
Det har vært samlinger på Filefjell, Juvass, Sølden, Hemsedal, Beito, Geilo og innendørs ski 
samling i Landgraff. Det har til sammen vært 11 samlinger med 38 samlingsdøgn. 
 
Renndeltagelse  
Konkurransesesongen er knyttet til rangeringsrenn til HL og TL. Hovedlandsrennet ble 
arrangert i Bjorli. Her var treningsgruppa representert med 7 utøvere. 5 gutter og 2 jenter. 
Her kan gruppa vise som best til en 5. plass i SL og en 6. plass i Utfor. Telenorlekene ble 
arrangert Meråker. Her var treningsgruppa representert med 6 utøvere. Hakadal fikk mange 
gode plasseringer, bla. to individuelle 1. plasser. I lagkonkurransen var Hakadal også med 
på å bidra til at Akershus ble beste krets!  
 
Utover dette har HIL vært høyt oppe på mange andre resultatlister i sesongens renn.  
 
Oppsummering  
Vinteren 2015-16 var nok en problematisk vinter i Hakadal. Jakten på snø preger 
forsesongen. Ustabilt vær i perioden januar- februar gjorde at en kommer seint i gang med 
gode treninger på hjemmebane!  
 
Gruppa består av barn i en alder hvor det er viktig å holde motivasjonen oppe gjennom 
trivsel og mye riktig input. De som kommer opp fra U12 opplever en svært stor overgang fra 
barneidrett til treningsmengder på ungdomstrinnet. Klubben bør trolig legge opp til mer 
trening for U12.  
 

For foreldrekontakt, Åslaug Skøien Varsi/ Ragnar Stenersen 
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Jibbegruppa sesongen 2015/2016 
Trenere: Anders Nummedal og Christian Nummedal 

Foreldrekontakt: Terje Nummedal. Torbjørn Seljevoll overtok på slutten av sesongen.  

Jibbegruppa hadde i 2015/2016 omtrent 19-20 utøvere som deltok i organisert trening 
igjennom høst og vintersesongen. Noe under halvparten av disse utøverne var aktive i 
forskjellige konkurranser, hovedsakelig i Norgescupen i regi av NSF. Det var også utøvere 
som konkurrerte i aldersbestemte klasser.   

Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo november. Tiltaket er 
populært blant utøverne og bidrar positivt til å videreutvikle treningstilbudet i jibbegruppa. 
Oppmøtet i Heminghallen har vært bra til tross for at treningene er lagt til søndag kveld.   

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.  Naturlig nok var ikke oppslutningen på disse treningene like bra som 
det var i Heminghallen, men tatt i betraktning av at vi «konkurrer» mot tradisjonelle 
sommeridretter på denne tiden av året skal vi si oss fornøyd med oppmøtet. 

For fjerde år på rad varte og rakk det før vi fikk gode treningsforhold i Varingskollen. Først i 
midten av februar var vi i gang med en fullverdig park. Det var flere faktorer som medførte 
dette, men det er synd med tanke på rekrutteringen at vi ikke har gode treningsforhold før 
langt ut i februar. Vi så også et frafall av utøvere på slutten og dårlig nyrekrutering.  

Av sportslige resultater var det flere som utmerket seg med flere sterke plasseringer i. 
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• Big Air Skeikampen: Christian Nummedal 1 plass i senior klassen 
• Big Air Hovden: Christian Nummedal 2 plass i senior klassen. Andreas Viken 4 plass i 

junior menn 
• Big Air Dombås: Martin Venedik 3 plass i junior menn 
• Slopestyle Hemsedal: Christian Nummedal 1 plass i senior klassen. Marcus Andre 

Joteig 9 plass junior menn 
• NM Big Air Hovden: Christian Nummedal 1 plass i senior klassen. Eirik Tøraasen 11 

plass i junior menn 
• NM Slopstyle Hovden: Christian Nummedal 4 plass i senior klassen. Eirik Tøraasen 8 

plass i junior menn 
• Sammenlagtvinner i Norgescup: Christian Nummedal 
• I tillegg var det flere av de aldersbestemte som konkurrerte i forskjellig konkurranser 

på Østlandet. Ingen nevnt ingen glemt.  
 

For ytterligere resultater i Norgescupen se denne link: 
http://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-resultater/resultater-2015-2016/  

Sesongen ble avsluttet med en avslutningstur til Geilo hvor vi hadde en super helg med 
strålende bra vær og strålende føre Denne turen var lagt opp som en familiesamling. Det 
har vært positive tilbakemeldinger fra de foreldre og foresatte som var med på turen. Stor 
takk til Anita som arrangerte turen. Vi ser nå frem mot en ny sesong og ønsker oss masse 
snø og stabil kulde 

For jibbegruppa 

Torbjørn Seljevoll 

http://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-resultater/resultater-2015-2016/

