
 

 

 
 
 

ÅRSBERETNING 
ALPIN GRUPPA 

FOR 2017 
 

 

 

Årsmøtet 14.mars 2018 

 

  



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2017  Side 2 av 22 

Innholdsfortegnelse 

 

STYRET .......................................................................................................................................................................... 3 

STYRET HAR I 2017 BESTÅTT AV FØLGENDE REPRESENTANTER ........................................................................................................ 3 

LEDER ................................................................................................................................................................................. 4 

ØKONOMI .................................................................................................................................................................... 5 

INNTEKTER: .......................................................................................................................................................................... 5 

KOSTNADER: ........................................................................................................................................................................ 5 

SEKRETARIATET: .................................................................................................................................................................... 5 

TRENINGSAVGIFT: .................................................................................................................................................................. 6 

HAKADAL IL ALPIN GRUPPENE OG IDRETTSÅRET .......................................................................................................... 6 

SPORTSLIG LEDER ............................................................................................................................................................. 6 

ALPIN SKILEIK OG SKI SFO 2017 ......................................................................................................................................... 8 

FORARBEIDE ....................................................................................................................................................................... 10 

REKRUTT U8 (VÅRE YNGSTE SKILØPERE) ................................................................................................................................... 10 

TRENINGSGRUPPE U10 ........................................................................................................................................................ 11 

TRENINGSGRUPPE U12 (11 – 12 ÅR) ..................................................................................................................................... 12 

TRENINGSGRUPPE U14/U16 (13-16 ÅR) ............................................................................................................................... 13 

JIBBEGRUPPA SESONGEN 2016/2017..................................................................................................................................... 15 

ANLEGG – PROSJEKT NYTT SEKRETARIAT 2016-2018 ................................................................................................... 19 

BAKGRUNN ........................................................................................................................................................................ 19 

BYGGEPROSESS ................................................................................................................................................................... 19 

RIVNING AV DET GAMLE SEKRETARIATET ................................................................................................................................... 21 

STATUS NYTT BYGG .............................................................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2017  Side 3 av 22 

Styret 

Styret har i 2017 bestått av følgende representanter 

Leder:     Hege Naustdal (Bjørn Erik Graff frem til 9 sep. 2017) 

Nestleder:    Truls Klokkerud 

Økonomiansvarlig:   Berit Jorid Flore 

Sportsligleder:    Stian Sande 

Styremedlem – rekruttering:   Kjetil Solberg    

Styremedlem /gruppeleder Freeski:  Inge Aspelund Johansen   

Valgkomité: Christian Løchen   

 

Det er avholdt 10 styremøter i perioden.  

 

 

2017 - takk for et godt alpintår!       
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Leder 

Vi startet 2017 som vi avsluttet 2016 med å legge ned en enorm dugnadsinnsats med arrangering av 

renn, bygging av det nye sekretariatet, rivning av det gamle, administrering av klubben, skimesse og 

jobbing på mange områder i selve Varingskollen.  Vi skal være stolte av jobben som er blitt gjort – vi 

er ikke så mange, men vi er heldige fordi flere jobber langt utover det vi kan forvente.  

 

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

sann idretts- og skiglede. Det er viktig for kubben 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, men det er noe helt spesielt at vi har Varingskollen som 

bakken vår. Den gir oss en tydelig og solid identitet med unike muligheter for trening 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 - måtte alle vintre fremover bli snørike!  

 

Ønsker å takke dere alle for en fantastisk innsats i 2017 – utøvere – trenere – foreldre – medlemmer. 

 

Hilsen  

Hege Naustdal 

styreleder 
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Økonomi 

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

sesongen, som går fra 1. mai til 30. april. Hakadal alpin har en totalomsetning på 3 255 385 kr, og 

kostnader på 2 956 842 kr. Årets regnskap viser et overskudd på 298 543 kr. 

 

Inntekter: 

· Den største inntektsposten er skimessa, som hadde en totalomsetning på 949 904 kr. Med 

kostnader på 708 312 kr, ga skimessa et overskudd på 241 592 kr. Dette er en økning på 109 500 

kr fra i fjor. 

· Skiskolen hadde inntekter på 357 356 kr, som er en betraktelig økning fra året før. 

· Momskompensasjon er på 141 803 kr, som er en nedgang på 5 500 kr fra 2016. 

· Gaver/treningsavgifter viser ikke et riktig bilde, da en del av dette er betalt inn i 2018. 

· Startkontingenter på renn er ca 174 992 kr, som er en nedgang fra året før. 

 

Kostnader: 

· Lønns- og trenerkostnader har økt fra 694 131 i 2016 til 763 224 kr i 2017. 

 

Sekretariatet: 

Hakadal alpin investerte 106 468 kr i sekretariatet i 2016, og dette ble direkte utgiftsført på 

regnskapsåret 2016. I 2017 er det brukt 262 591 kr på sekretariatet, men dette er balanseført som 

eiendel. Langrennsgruppa har bidratt med 50 000 kr. 

 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2017  Side 6 av 22 

Treningsavgift: 

Det var ved årsskiftet stort etterslep på fakturering og betaling av treningsavgifter, og dette skulle 

totalt gitt ca 420 000 kr i inntekter. Beklageligvis er store deler av treningsavgiften ikke blitt 

fakturert før i 2018, og mange treningsavgifter har blitt betalt for seint. Treningsavgift blir fakturert 

via Medlemsnett, og det er viktig at utsendte fakturaer blir benyttet for betaling, slik at betalingen 

blir registrert riktig. 

Regnskapsfører er Heidi Dalan, som også benyttes av hovedlaget. 

Åneby, 5. mars 2018 

Økonomiansvarlig: Berit Jorid Flo 

 

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HILalpin’s regnskap og balanse. 

Hakadal IL Alpin gruppene og Idrettsåret  

  

SPORTSLIG LEDER   

Dette innlegget omhandler sesongen 2016/2017, hvor vi har 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. 

 

 

Bilde: Oppstart Hardhausen på Hellerudsletta. 

 

I oppkjøringen til sesongen var gruppe U16/U14 igjen 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, Ål og 

innendørshallen i Litauen. 

 

I 2017 representerte Malin Sund Hakadal og Norge i Wisthler, Canada. 

 

Hakadal har også vært representert i E-cup og jr. VM gjennom Thea Stjernesund. Espen Måløy og 

Didrik Langmo Nielsen har også gjort gode resultater i FIS både i Norge og i utlandet. 

 

Det er videre spesielt hyggelig at vi etter endt sesong sender mange Hakadalsløpere videre fra vår 

egen treningsgruppe til skigymnasene i Oppdal og Lillehammer. 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2017  Side 8 av 22 

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. 

 

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 Stian Sande 

 

 

 

 Bilde: Høstferie i Sølden 

ALPIN SKILEIK OG SKI SFO 2017 

 Koordinator for både Skileiken og Alpin-Sfo var Sillje Amdahl. 
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Målsetting   

• Alpin Skileik og Ski-SFOskal bidra til forbedret rekruttering til Hakadal Alpin sin GR 4   

• Alpin Skileik og SKI-SFO skal være et lavterskeltilbud til alle barn som har lyst til å lære å 

stå på ski   

• Alpin Skileik og SKI-SFO skal være en inntektskilde til finansiering av Hakadal Il Alpin sitt 

ordinære treningstilbud   
 

Nytt for denne sesongen var at vi hadde et pilotprosjekt med Alpin-Sfo, der Sfo barn ble hentet i 

busser etter skolen to dager i uken og kjørt til Varingskollen. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra 

Akselfondet. 

 

Alpin-Sfo samlet 40-50 Sfo-barn og det ble et flott prosjekt som skapte mye skiglede i bakken. 

 

 

Om Alpin Skileik   

Den andre uken i januar startet Alpin Skileik opp med mange forventningsfulle barn. Alpin 

 

Skileik 2017 samlet totalt over 100 barn. Disse deltok på kurs i hhv. 6-, og 10 uker. Dette er ca 

samme antall deltagere som året i forveien. Som tidligere år var det størst interesse for kursene som 

startet klokken 17:30 og 18:30. 

Instruktørkabalen   

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.  
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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. 

 

Utfordringene med å få på plass instruktører i forkant var like gjeldene for denne sesongen som 

tidligere år. Dette gjelder både på Skileik og Alpin-Sfo.  

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 

Sportslig Leder 

på veien av Silje Amdahl 

 

 

Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere)  

Hovedtrener: Andreas Manger Trener: Rebekka Stenersen Foreldrekontakt: Lasse Paulsen Dette 

innlegget omhandler 2016  

 

Barmark 

Startet høsten 2016 med innetrening 1 dag i uken på Hagen skole frem til Varingskollen åpnet. 

Deltakelsen varierte fra 6 – 12 utøvere på innetrening.  
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Vinter, Varingskollen 

På snø fra desember var det fra 8 – 15 på trening. Fokuset til 

trenerne var 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. 

 

 

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  

Lasse Paulsen   

 
 

Treningsgruppe U10 

Det ble startet gode barmarksøvelser utendørs etter sommeren, som gikk over i halltrening mot 

høsten. Heldige med nok en sesong med tidlig snø i egen bakke kunne vi begynne med trening på 

ski. 

God deltagelse på høstferiesamling på Juvass som gir en god og tidlig start på sesongen. Enda 

viktigere er vennskapet som bygges. Ble også en skisamling på Ål sammen med de eldre klassene. 

Det ble også avviklet kortreist helgesamling i egen bakke. 

  

Hakkebakkerenn og Telenor Karusellrenn ble også arrangert med god deltagelse.  
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Årets høydepunkt på Bendit Bama på Ål. 

 

Deltagelse på forskjellige renn i Akershus ble også gjennomført, før skisesongen ble avsluttet med 

den årlige Bama samlingen på Ål. Flott arrangement med store musikalske innslag etter felles 

innmarsj for utøvere og støtteapparat i Ål sentrum. 

 

Ser frem til en ny sesong med mange av utøverne! 

 

Dag Mylius, Foreldrekontakt U10 

Treningsgruppe U12 (11 – 12 år) 

Treningsgruppen ga gjennom sesongen treningstilbud til barn tilhørende treningsgruppe U12. 

Hovedtrener var Henrik Riiser med assistanse fra Rebecka Stenersen. Foreldrekontakt var Truls 

Klokkerud. Totalt har treningsgruppen talt 6 utøvere gjennom året 

Barmark  

Treninger ble gjennomført høsten 2016 med to til tre treningsøkter pr uke. 

Samlinger og trening på snø  

Det ble gjennomført samling i høstferien på Juvass med bra utbytte, med både barmarksøkter og med 

trening på snø. Det ble deretter i november og desember gjennomført helgesamlinger i Ål, Trysil og i 

vår egen Varingskollen. Her ble det også gjennomført to treninger pr uke på hverdager straks 

Varingskollen / Hakkebakken åpnet pr 12. november. 
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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. Som vanlig var vi en stor gjeng fra 

Hakadal Alpin som reiste på tur. 

Donald Duck Wintergames var også 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 U14/U16 (13-16 ÅR)   

Treningsgruppe U16 (15-16 år) besto av 9 utøvere, 4 jenter og 5 gutter. Treningsgruppe U14 (13-14 

år) besto av 9 utøvere, 4 jenter og 5 gutter. 

 

Andreas Løchen har vært hovedansvarlig for treningsgruppe U16/U14, 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. 

Espen Måløy og Kristoffer Haugland har også bidratt som hjelpetrenere, særlig under 

barmarkstreningen. 

 

Barmarkstrening 

I perioden mai – november trente gruppa barmark to-tre dager med hhv. innetrening på Hagen skole 

og Bjertnes labben, og utetrening med utgangspunkt i Hakadal ungdomsskole og området rundt 

Varingskollen. Flere av utøverne er aktive i andre idretter, og kombinerer dette med alpint. 

 

Vintertrening 

Vinteren 2016/17 startet på hjemmebane i Hakkebakken i slutten av november. Ola åpnet imidlertid 

ikke før i slutten av januar i en snøfattig vinter, og treningsgruppen var således avhengige av 

samlinger for å få gode treningsforhold fram til Ola åpnet. 
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Samlinger 

Det har vært samlinger på Juvass, Ål, Sølden, Trysil, Beitostølen og innendørs i Druskininkai i 

Litauen. 
 

Renndeltagelse 

Mye av konkurransesesongen har som vanlig rettet seg inn mot Telenorlekene for U14 og 

Hovedlandsrennet for U16, og kvalikrennene i forkant av disse. Hovedlandsrennet ble arrangert på 

Lillehammer, og her deltok 6 U16 løpere. Her kan gruppa vise til en seier i utfor for gutter, og en 

andreplass i utfor for jenter, samt flere andre gode plasseringer både for gutter og jenter. 

Telenorlekene ble arrangert på Voss, og her deltok 6 U14 løpere. Her kan gruppa vise til seier i 

slalom jenter og andreplass både i SG og SSL for jenter. I lagkonkurransen var Hakadal alpin med på 

å bidra til at Akershus bkle beste krets. 

Ut over dette har Hakadal alpin vært høyt oppe på mange andre resultatlister i sesongens renn. 

 

Oppsummering 

Vinteren 2016-17 var en snøfattig vinter med utfordringene det gir for en alpingruppe å finne gode 

treningsforhold, og som sesongen før var forsesongen preget av jakt på snø. Klubbens overtagelse av 

bakken gav imidlertid rekordtidlig åpning av Hakkebakken, noe som var positivt. 

 

Gruppa består av barn og unge i en alder hvor det gjelder å holde motivasjonen opp gjennom trivsel 

og mye riktig input. De som kommer opp fra U12 opplever stor overgang i treningsmengde og 

ferdigheter. Utfordringer av denne type i overgang fra barne- til ungdomsidrett er vel kjent fra mange 

idretter, ikke bare alpint og i Hakadal, og må derfor håndteres godt og riktig. 

 

For foreldrekontakt: Atle Tangen 

 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2017  Side 15 av 22 

  

Bilde: Sølden 2016 bakken klar til bruk. 

 

Jibbegruppa sesongen 2016/2017 

Trenere: Anders Nummedal og Christian Nummedal 

Leder: Torbjørn Seljevoll (Inge A. Johansen overtok fra mars 2017) 

Jibbegruppa hadde i 2016/2017 sesongen mellom 12 og 15 aktive 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. 

 

Grunnen til at det er vært ganske lav andel deltagere i konkurranser er fordi det har vært et 

«generasjonsskifte» i jibbegruppa, hovedsakelig fordi en del utøvere har begynt på skigymnas. 

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

treningen mellom «Summersetup» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på kondisjon og 

styrke. 

 

Oppmøtet i Heminghallen og barmarkstreningen har vært veldig bra. 

I begynnelsen av desember hadde vi samling på Vierli. Det var bra forhold og vi hadde godt utbytte 

både sportslig og sosialt. 

 

Vi startet opp med treninger i Varingskollen i begynnelsen av Desember. 

 

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

 

Renn 

Vi har vært godt representert i konkurranser med utøvere som er i klubben daglig, på skigymnas og landslag. 

Deltatt i Norgescup: 

Anders Holsve f.2002, Vetle Moltzau f. 2003, Iver Berg Johansen f. 2003 

Deltatt på Norgescup men går på Skigymnas. 

Marcus Andre Joteig (delvis skadet) Eirik Tøraasen, Martin Venedik, Andreas Viken, Tobias 

Finskud I tillegg har vi Christian Nummedal som er på landslaget. 

Det var en tøff sesong for de yngste som konkurrerer på lik linje med de eldre når det gjelder å 

komme videre til en finale. Anders og Iver var hhv. bare 0,5 og 1 poeng unna å komme til finalen i et 

par av Norgescup-konkurransene, noe som er en stor prestasjon da de fleste konkurrentene er 2 til 10 

år eldre. Vetle fikk store deler av sesongen ødelagt av skade. 

 

På hovedlandsrennet som var på Skeikampen fikk Iver 2 plass i Big Air og 3 plass i Slopestyle. 
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Ola Nordby nr. 147 Deltok i Kidsklassen                        Iver på premieutdeling i Slopst 

 

 NM På Geilo 

Junior 

Anders Holsve nr. 27 i Big Air og nr. 23 Slopestyle (som debutant) 

Fabian Noraker nr. 32 i Big Air og nr. 33 i Slopestyle 

Andreas Viken nr. 10 i Big Air og nr. 8 i Slopestyle 

 

Senior 

Christian Nummedal nr.1 i Big Air og Nr. 2 i Slopestyle.  

Eirik Tøraasen ble nr. 29 i Big Air og nr. 7 i Slopestyle 

Marcus Andre Joteig ble nr. 11 i Big Air og nr. 28 i Slopestyle 

 

I tillegg vant Christian Nummedal også Norgescupen sammenlagt og vant Kongepokalen. 

 

Internasjonalt 

Christian vant Worldcup i Big Air på Voss. Han deltok også i VM hvor han tok seg til finale og 

endte til slutt på en fin 10 plass. Christian vant også plass for å delta i X-Games på Lillehammer. 

Han kjørte veldig bra i første run men falt dessverre i run nummer 2. (vi var en hel gjeng med barn 

og voksene som dro opp til Lillehammer for å se på, det var skikkelig gøy for store og små) 
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For resultater i Norgescupen se denne link: https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---

medier/freeski/resultater/2016-2017/resultater-nm-geilo-01.04.2017.pdf 

 

For jibbegruppa 

Inge Asplund Johansen 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/freeski/resultater/2016-2017/resultater-nm-geilo-01.04.2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/04-gren---medier/freeski/resultater/2016-2017/resultater-nm-geilo-01.04.2017.pdf
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Anlegg – prosjekt nytt sekretariat 2016-
2018 

Tekst og bilder av Bjørn Erik Graff 

Bakgrunn  

Prosjektet hadde sitt utspring i 2014-

15 basert på behov for å renovere det 

gamle sekretariatet i bunnen av Ola-

henget. Det ble da diskutert 

muligheten for å rive det gamle 

sekretariatet og sette opp et nytt bygg 

ved øvre parkering i Varingskollen. 

Det ble utarbeidet ulike skisser for 

nybygg men prosjektet ble midlertidig 

lagt på is pga. usikkerhet rundt økonomi og fremtiden til Varingskollen.    

Etter overtakelsen av Varingskollen Alpinsenter sommer 2016 i regi av Hakadal IL ble det på nytt 

blåst liv i planene om å sette opp nytt sekretariat/skistue og målhus. Søknad om midlertidig bygg ble 

sendt Nittedal Kommune. Denne ble innvilget etter kort tid.  

Byggeprosess 

Sommeren 2016 lekte en med planene om å realisere nytt sekretariat/skistue og HIL Alpin bestemte 

seg for å realisere planene ved hjelp av eldre brakkerigger. Brakker ble hentet på Jevnaker og 

transponert til Varingskollen. Disse ble satt på ett understell på øvre parkering.  

 

Det viste seg raskt at brakkene var i dårligere forfatning enn først antatt. Dette første til et omfattende 

renoveringsarbeid hvor all innmat samt tak, gulv og vegger ble revet ut og strippet ned. Dette 

arbeidet ble i sin helhet gjennomført på dugnad. Videre ble bygget satt på utvendig kledning og nytt 

tak.   

NYTT SEKRETARIAT IDESKISSE 2016 (TEGNING ARNE FORÅRSVEEN) 
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Det ble vinteren 2017 prioritert å sette i stand fasiliteter i 2 etg. slik at arrangementer i Ola (FIS renn 

og Varingskollrennet 2017) kunne gjennomføres i «nytt hus».  

 

I 2017 fortsatte arbeidet på dugnad med å skifte enkelte vinduer, male huset utvendig før vi gikk i 

dialog med Bjertnes VGS Byggfag som ønsket ett prosjekt. Vi ble enige om at de skulle sette i stand 

nordre del i første etasje. Dette er blitt gjennomført høsten 2017 som et skoleprosjekt og står nå 

ferdig for innredning. Her er det planlagt lager og verksted for utstyr for alpingruppa. 

 

 

Bilde: Bjørn Erik Graff 

Videre ble det med dugnad og innkjøp av snekker- og elektrikertjenester satt i stand 2 etg.. for daglig 

bruk. I andre etasje er det innredet møterom, lagerrom og timing/speakerrom.  

 

Byggeprosessen kan følges på bilder her: 

https://www.facebook.com/groups/186553025115358/photos/  

  

https://www.facebook.com/groups/186553025115358/photos/
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Rivning av det gamle sekretariatet 

HIL Alpin søkte sammen med Varingskollen Alpinsenter om tillatelse til rivning av det gamle 

sekretariatet i bunnen av Ola høsten 2016.  

Denne søknaden ble innvilget av Nittedal 

Kommune desember 2016. Selve 

rivningsprosjektet ble besluttet 

gjennomført på barmark i etterkant av 

sesongen 2016-17.  

 

Bygget ble først strippet på dugnad for å 

tilfredsstille kravene til miljøsanering før 

det ble foretatt en kontrollert 

nedbrenning ved Nittedal Brannvesen.  

Bildet viser brannøvelse høst 2017 

 

(Bildet er tatt av Leif – Åge Sørlie)  

 

Status nytt bygg 

Byggeprosjektet er ikke ferdig. Det gjenstår innvendige arbeider for å sette i stand varmestuedelen i 

første etasje. Videre gjenstår arbeider for å få 

operative garasjeplasser. I tillegg gjenstår noe 

utvendige arbeider.  

HIL Alpin må belage seg på å gjøre en del 

egeninnsats for å komme i mål med 

prosjektet. I tillegg er det behov for å kjøpe 

inn tjenester både innen elektriker og snekker 

for å kunne ferdigstille prosjektet. Det bør 
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være innen rekkevidde å gjennomføre siste fase av prosjektet sommer/høst 2018.  

Denne byggefasen har vært planlagt uten innlagt vann og avløp. Dette er selvfølgelig et stor minus 

mer kostnadene ved å realisere dette må komme i ett nytt byggetrinn og finansieres deretter. 

 

· Prosjektet «Nytt sekretariat» gir noen åpenbare fordeler for HIL Alpin 

· HIL Alpin får ett samlingspunkt (miljømessig viktig for klubben) 

· HIL Alpin får samlet utstyr under tak på ett sted (sikrer vedlikehold) 

· HIL Alpin får riktige fasiliteter for gjennomføring av arrangementer i Varingskollen (Ola/Kari) 

· Varingskollen fikk ved vår hjelp fjernet det gamle sekretariatet og bunnen av Ola fremstår som et 

meget flott område for arrangementer i regi av HIL Alpin   

 

 

 

Hagan, 7.mars 2018 

 

For styret 

 

Hege Naustdal 

Leder Hakadal IL alpin  

 


