
Velkommen til nye alpinister 

HIL Alpin 
Gøy på ski  - for liten og stor! 



   Vi er et sosialt og hyggelig miljø,  
   med engasjerte foreldre.  
 

Hakadal IL har over 50 år med alpin historie. Helt siden Varingskollen ble åpnet i 
1963 har vi hatt aktive alpinister i alle aldre.  I dag teller vi over 100 medlemmer 
mellom 6- og 18 år fordelt på alpin og freeski.  Dette gjør oss til en av de største 
alpine skiklubber på Romerike og Akershus.  Imidlertid, vi er ikke større enn at hver 
og en blir ønsket velkommen  og tatt godt i mot. 

Alpingruppa i Hakadal IL har et bredt treningstilbud tilpasset ulike aldersgrupper og 
ferdighetsnivå.  Det sportslige tilbudet vårt strekker seg fra Skileik for de aller 
yngste, til et omfattende treningsprogram for de som har ambisjoner om å satse på 
alpint via skigymnas.  
 

Invitasjonen er derfor til alle som har lyst, eller bare er nysgjerrige på 
alpinsporten. Ta kontakt og bli med på 3 treninger for å se om dere trives.  Deretter 
velger dere å bli med i en av våre treningsgrupper.  

 
 

 

HIL Alpin 
Gøy på ski  - for liten og stor! 

 
Ta kontakt med 
Vegard Ekstrøm,  

 på tlf  924 65 063 
(Sportslig leder) 
alpint@hakadal-

il.no  
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Vi er et miljø med erfarne og  
høyt kompetente trenere.  
 

 

Alpingruppa i Hakadal IL har treningstilbud både sommer og vinter.  
Om vinteren har vi Varingskollen som hovedbase for skitrening. Skal du bli 
god på ski er allsidighet avgjørende. Om sommeren har vi  derfor fokus på 
allsidig trening ispedd morsomme aktiviteter.  

• Løping, sykling og rulleskøyter i nærområdet 

• Ekstradager i f.eks. Oslo sommerpark - klatrepark, Tryvann 

• Friidrettsdag på sentralidrettsplassen (Nittedal) 

• Hinderløyper og lek baserte konkurranser 

• Sommerski-trening på Juvassbreen.  

Vi har masse gøy  bli med oss du også! 

HIL Alpin sommer og vinter 

allsidighet, samhold, idrettsglede 



 
 
    Bli med på trening – ta kontakt ved Sportslig leder,  
    Vegard Ekstrøm på tlf  924 65 063 

    www.hakadal-il.no eller  

   https://www.facebook.com/hakadal.alpin  
 

 

• Barn i alder 5-8 år (Rekrutt) får tilbud om trening 2 timer 2 ganger i uka  på ski i 
Varingskollen (tirsdager og torsdager). Før snøen kommer trener vi gymsal på 
Hagen skole torsdager kl. 17:30-19:00. Oppstart uke 41,  
torsdag 9. oktober.  

• Barn i alder 9-10 år (U-10) får tilbud om trening 2 timer 2 -3 ganger i uka på ski i 
Varingskollen (tirsdager og torsdager + onsdager). Før snøen kommer trener vi ute 
eller i gymsal ved lokal skole. Oppstart nye alpinister fra skolestart.  Sesong; Uke 
34, 2014 – april 2015.  

 

HIL Alpin 
Tilbud til barn 5-10 år 

Du får; 

Erfarne og engasjerte trenere 3 x Telenor karusell renn 

Lokale renn tilpasset barna Være ute i trygge og gode 
omgivelser i Varingskollen 

Skimesse med masse brukt utstyr 
til en rimelig penge 

Masse trening på ski = Skiglede 
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