
 
 

 
 
 

ÅRSBERETNING 
ALPINGRUPPA 

FOR 2018 
 

 

 

Årsmøtet 14.februar 2019 
 

  



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2018  Side 2 av 24 

Innholdsfortegnelse 
INNHOLDSFORTEGNELSE .............................................................................................................................................. 2 

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

STYRET HAR I 2018 BESTÅTT AV FØLGENDE REPRESENTANTER ........................................................................................................ 3 

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

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

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

KOSTNADER: ........................................................................................................................................................................ 6 

SEKRETARIATET: .................................................................................................................................................................... 6 

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

HAKADAL IL ALPIN GRUPPENE OG IDRETTSÅRET .......................................................................................................... 7 

SPORTSLIG LEDER ............................................................................................................................................................. 7 

ALPIN SKILEIK  2018 .......................................................................................................................................................... 9 

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

TRENINGSGRUPPE U10 (UNDER 10 ÅR) ................................................................................................................................... 11 

TRENINGSGRUPPE U12 (11 – 12 ÅR) ..................................................................................................................................... 13 

TRENINGSGRUPPE U14/U16 (13-16 ÅR) ...................................................................................................................... 15 

JIBBEGRUPPA SESONGEN 2017/18......................................................................................................................................... 19 

ANLEGG – PROSJEKT SEKRETARIAT 2016-2018 ............................................................................................................ 23 

STATUS ............................................................................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2018  Side 3 av 24 

Styret 

Styret har i 2018 bestått av følgende representanter 
Leder:     Hege Naustdal 
Nestleder:    Truls Klokkerud 
Økonomiansvarlig:   Berit Jorid Flore 
Sportslig leder:   Stian Sande 
Styremedlem-Sekretariat:  Tore Weldingh 
Styremedlem – rekruttering:   (sluttet) Kjetil Solberg   
Styremedlem/gruppeleder Freeski:  Inge Aspelund Johansen   

Valgkomité: Åslaug Skøien Varsi og Mia Hveding  

 

Det er avholdt 10 styremøter i perioden.  

 

 

2018 - takk for et godt alpintår!       
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Leder 
Vi startet 2018 som vi avsluttet 2017 med å legge ned en enorm dugnadsinnsats med arrangering av 

renn, ferdigstille sekretariatet, administrering av klubben, skimesse og dugnad i selve Varingskollen 

med alt fra sikkerhetsnett til fjerning av skog mm.  Jeg er så stolt av jobben som er blitt gjort – vi er 

ikke så mange, men for en innsats våre medlemmer legger ned i klubben, ungene og anlegget! Det er 

ganske enkelt imponerende. 

 

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

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

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

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

mulig, og at individuelle topprestasjoner skjer best med et LAG i ryggen. 

 

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

Vinter» valgte å slippe ned store mengder med «hvitt gull» gjennom vinteren 2018 kunne vi stå hele 

sesongen ut med siste samling i egen bakke i månedsskifte april –mai. Det var helt magisk.  

 

Varingskollen gir HIL alpin en unik mulighet for trening, samlinger og renn. I den anledning må jeg 

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

sikrer skiglede for liten og stor i bygda.  

 

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

 

Hilsen  

Hege Naustdal 

styreleder 
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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. Periodiseringen er ulik fra sesong til sesong, så det er ikke 

alltid like enkelt å sammenligne tallene for årsregnskapet.  

 

Hakadal alpin hadde i 2018 en totalomsetning på 5 549 359 kr; inntekter på 2 950 422 kr og 

kostnader på 2 598 937 kr. Årets regnskap viser et overskudd på 351 485 kr.  

Inntekter: 
· Den største inntektsposten er Skimessa, som hadde en inntekt på 964 915 kr. Med kostnader på 

690 270 kr, ga den et overskudd på 274 645 kr. Dette er en økning på 33 000 kr fra i fjor. 

(Fakturering av varer levert til skimessa på Lørenskog skjedde i 2018).  

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

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

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

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

 

 
Rekord omsetning på Hil alpin Skimessa i Bjertnes hallen oktober 2017. 
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Kostnader: 
Lønns- og trenerkostnader har økt fra 763 224 kr i 2017 til 797 282 kr i 2018. 

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

34 397 kr. 

Treningsavgift: 
Hakadal alpin benytter Medlemsnett for fakturering av medlemsavgift, som også er HILs 

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

årsregnskapet. Mange treningsavgifter er også i år betalt for seint, og det er en del jobb å purre og 

sjekke at betaling faktisk skjer.  

 

Regnskapsfører er Heidi Dalen, som også benyttes av hovedlaget. 

 

Økonomiansvarlig: Berit Jorid Flore 

 

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HIL alpins regnskap og balanse. 
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Hakadal IL Alpin gruppene og Idrettsåret  
 

SPORTSLIG LEDER   
Vi har hatt følgende treningsgrupper med trenere;  

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

U12 (Torgrim Stenersen/ Eline Manger)  

U10 (Birk Øines/ Mats Andreas Sørlie) 

Rekrutt (Lasse Paulsen) 

 

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

ski til barmark i april - mai. 

 

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

 
Bilde: Da var Hardhausen gjennomført og en sliten og stolt gjeng ungdommer kan straks reise hjem. 
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I oppkjøringen til sesongen var gruppe U16/U14 igjen i 2017 i Sölden i høstferien. Dette er 8-9 dager 

på ski i fantastiske alpine omgivelser. Denne samlingen er gjerne høydepunktet på høsten, og er i 

tillegg en viktig sosial tur. Høsten besto ellers av treningssamlinger til Ål og Valdres der vi fikk 

mange gode treningsdager. 

 

Hakadal har i sesongen 2017/18 også vært representert i Europacupen, gjennom Thea Stjernesund, 

og med svært gode resultater. Thea vant E-cupen i storslalom. I tillegg ble det bronse i NM 

storslalåm på Hafjell  

 

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

landet. Vi har denne sesongen hatt rekordmange løpere på skigymnas. Det har blitt mange gode 

resultater for denne gjengen. Etter endt sesong var Jonas Buer rangert som nr. 1 i verden blant de 

som er født i 2001.  

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

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

 

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

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

reising og mindre utgifter. 

 

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

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

barna. 

 

Hilsen  

sportslig leder Stian Sande 
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ALPIN SKILEIK  2018 

 Koordinator og leder for Skileiken har vært Martin G. Olsen 
 

Målsetting   

• Alpin Skileik skal bidra til forbedret rekruttering til Hakadal Alpin sine treningsgrupper   
• Alpin Skileik skal være et lavterskeltilbud til alle barn som har lyst til å lære å stå på ski   
• Alpin Skileik skal være en inntektskilde til finansiering av Hakadal Il Alpin sitt ordinære 

treningstilbud   

 

Om Alpin Skileik   
Alpinskileik 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 !  
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Instruktørkabalen   
Instruktørkabalen 2018 besto av 11 instruktører + 1 reserveinstruktør som var med på laget noen 

dager.  

Forarbeide   
Forarbeidet ble lagt ned fra november 2017, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte 

mail som kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Det ble samtidig lagt arbeid i å finne 

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

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

påmeldte barn i sesongen 2018. 

Veien videre   
Etter kursslutt ble det tatt en evaluering av skileiksesongen i from av spørreundersøkelse til 

instruktører hvor man kunne si sin mening om hvordan sesongen hadde godt, med dette kan vi ta 

med oss informasjon videre til de neste årene på hva vi kan gjøre enda bedre.  

 

Hilsen 

Martin G. Olsen 

Leder for Skileiken Hakadal alpin 

 

Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere)  
Hovedtrener: Lasse Paulsen. Det har vært en treningsgruppe med 14 barn. 

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

skikjøringen kunne starte. 

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

Renndeltagelse 
De fleste deltok på karusellrenn og Hakkebakkerennet.  

 

http://deltager.no/
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Skiglede i Hakkebakken 

 

Treningsgruppe U10 (under 10 år) 
Trenere: Birk Øines og Mads Andreas Sørli.  

Foreldrekontakt: Dag Mylius 

Totalt har treningsgruppen talt 16 utøvere gjennom året 

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

Samlinger og trening på snø  
Gruppen hadde treninger to ganger per uke i Hakkebakken og noen helgesamlinger i Varingskollen. 
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Klubbmesterskapet i Varingskollen og ikke noe å si på engasjementet til gjengen fra U10 

 

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

hele ble avsluttet med en flott delegasjon som reiste til Bama på Ål. Der stilte vi med 13 utøvere fra 

U10 til U12. Med 1000 påmeldte utøvere er dette en av største samlingene/renn for alpin barneidrett 

i verden. Mange smilende fjes og godt samvær både for utøvere og foresatte. Gnistrende vintervær 

ga en god ramme på «sesongavslutningen» 

 

For gruppe U10 foreldrekontakt 
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U10 i klubbmesterskapet 

 

Treningsgruppe U12 (11 – 12 år) 

Hovedtrener: Torgrim Stenersen Trenere: Eline Manger  

Foreldrekontakt: Dag Mylius  

Totalt har treningsgruppen talt 11 utøvere gjennom året 

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

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

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

forberedelse til vintersesongen. God deltagelse og bra engasjement. En samling i høstferien på 

Juvass ble også gjennomført med en fin gruppe utøvere som fikk mange timer på ski og 

barmarkstrening. 
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Samlinger og trening på snø  

 

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

 

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

grunn av manglende åpning av bakken ble dette flyttet til Valdres. Denne samlingen ble avholdt 

sammen med U14-16.  

  

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

treninger i uka som ga god utvikling til løperne. Fikk også arrangert noen hjemmesamlinger med 

stort oppmøte. 

 

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

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

U12. Med 1000 påmeldte utøvere er dette en av største samlingene/renn for alpin barneidrett i 
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verden. Mange smilende fjes og godt samvær både for utøvere og foresatte. Gnistrende vintervær ga 

en god ramme på «sesongavslutningen» 

 

 
 
For gruppe U12 – Dag Mylius foreldrekontakt 

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

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

 

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

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

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

oppfølging til alle løpere. 
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Barmarkstrening 
I perioden mai – november trente gruppa barmark tre dager i uka. Vi arrangerte hardhausen i august, 

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

 

 

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

vente på seg til tidlig i januar. Det ble arrangert 3 kveldstreninger i uka. Til stor glede ble det 

arrangert noen knallbra treninger enkelte helger i Varingskollen og (til og med i Kariløypa). For ikke 

å glemme vårsamlinga fra 28. april til 1. mai.  Gruppa ønsker seg nok enda bedre utnyttelse av 

Varingskollen i helgene.  

Samlinger 
Det ble arrangert følgende samlinger:  
Juvass: Juni, september og oktober 
Sølden i høstferien (tradisjonen tro) 
Valdres: 2 samlinger i november 
Gaustadblikk: Tidlig desember  
Hafjell: Januar 
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Kommentar:  
Trenerne våre er særdeles dyktige på å plukke steder som til enhver tid har de beste forholdene. 
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Renndeltagelse 
Klubbens løpere deltok primært på disse rennene:  

- Kvalikrenn 
- Eco cup i Hemsedal (slutten av januar)  
- TL i Oppdal 
- HL i Hemsedal  
- Donald Duck  

 
Løpere opplever det som fordelaktig å ha med trener 
på ovennevnte renn. 
Masse gode resultater, og kjempefin utvikling på hele 
gjengen. Spydspissene våre i vinter må likevel sies å 
være Malin og Carmen i U16 som begge ble kåret til 
sammenlagtvinnere på HL. Carmen ble og tatt ut til 
Topolino, men nådde ikke helt opp der. Ellers har 
Oscar Aaneby lukta på flere seiere i store renn i vinter 
– så han blir det nok spennende å følge neste sesong!  
 
 

Oppsummering 
Andreas Løchen og Helge Haugland gjorde en strålende jobb denne sesongen og sammen med klubb 

og foreldre nådde denne gruppen fine resultater, god treningskultur og ikke minst dyrket gleden av å 

stå på ski. 

Det har vært lite skader i gruppa i vinter, men vi har dessverre sett noen tilfeller av ut uvettig 

skikjøring blant turister. Dette har skapt farlige situasjoner. Nevner dette for at vi (og skisenteret) ser 
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på rutinene våre og blir enda bedre på sikkerhet i bakken før neste skisesong tar til (barmarken kom 

litt sent i gang, men alpinsesongen starter som kjent 1. mai).  

Foreldrekontakt: Rune Nielssen 

 
Juvass 2017 

Jibbegruppa sesongen 2017/18 

Trenere: Anders Nummedal, Marcus Joteig og Iver Berg Johansen 

Leder: Inge A. Johansen  

Jibbegruppa hadde i 2017/2018 omtrent 25-28 utøvere som deltok i organisert trening igjennom høst 

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

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

 

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

til seg nye medlemmer og utøver før 2017-18 sesongen. 

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

som gjør at de naturlig nok ikke har prioritert konkurranser.  
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Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Tiltaket er 

populært blant utøverne og bidrar positivt til å videreutvikle treningstilbudet i jibbegruppa.  

 

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

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

styrke.  

Oppmøtet i Heminghallen og barmarkstreningen har vært veldig bra.   

  
 

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

terrengparken åpnet fullt ut og vi har hatt gode treningsforhold i en fullverdig park.  
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Det har vært bra oppmøte og treningstidene har blitt utvidet til 3 timer hvor det yngre trente 1800-

2000 og de eldste trente 1900-2100. Dette har fungert bra og ført til at trenerne har fått bedre 

muligheter til å følge opp utøverne. 

 

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

sportslig og sosialt. I mars arrangerte vi et åpent klubbmesterskap i Varingskollen med grilling, 

musikk og god stemning. Vi gjennomførte også en sosial samling i Frognerbadet med bading og 

grilling på sommeren. 

  
 
Vi har vært godt representert i konkurranser med utøvere som er i klubben daglig, på skigymnas og 
landslag. 
 
Anders Holsve f.2002 

• 14 plass NM junior Slopestyle 
• 16 plass NM junior Big Air 

 
Vetle Moltzau f. 2003 

• 16 plass NM junior Slopestyle 
• 17 plass NM junior Big Air 

 
Iver Berg Johansen f. 2003 

• 11 plass NM junior Slopestyle 
• 7 plass NM junior Big Air 

 
 
Deltatt på Norgescup men går på Skigymnas. 
Eirik Tøraasen og Andreas Viken 
 
I tillegg har vi Christian Nummedal som er på landslaget som leverte fantastiske resultater gjennom 
hele sesongen. 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2018  Side 22 av 24 

 
• 2 WC seiere Big Air 
• WC overall seier Big Air 
• OL og  2  X games deltagelse (2 stk 5 plass i X games Big Air) 
• Norgesmester Slopestyle 
• Norgesmester Big Air 
• Kongepokal for beste utøver totalt i Slopestyle og Big Air NM 
• 4 plass Slopestyle World Cup Silvaplana 

 
 
 
 
 
 

  
For øvrige resultater i Norgescupen se denne linken: 

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

2018/ 

 

 

https://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-nm-hl-resultater/resultater-2017---2018/
https://www.skiforbundet.no/freeski/aktiviteter/norgescup-nm-hl-resultater/resultater-2017---2018/
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Bilde fra treningssamling på Vierli 

 

For jibbegruppa 

Inge Asplund Johansen 

Anlegg – prosjekt sekretariat 2016-2018 

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

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

parkering i Varingskollen. Sesongen 2017-2018 er brukt til å gjennomføre en stor mengde 

dugnadstimer fra HIL alpins medlemmer. Det er gått med betydelig med timer, som videreføres inn i 

neste sesong for å ferdigstille bygget. 
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Sesongen 2018 var bygget godt funksjonelt til gjennomføring av renn mm, og bildene viser et lite 

utvalg av kubbens ressurspersoner på rennledelse, timing, funksjonærer, bakkemannskap og 

speakertjenste. Vi tok også i bruk Sekretariatet og timingbua over Skvirretunet for 

renngjennomføringer.   

 

Styret ønsker med dette å takke alle som har bidratt både sent og tidlig med alle typer dugnad. Målet 

er at sekretariatet skal være fullt oppe å gå hva gjelder varmestue, lager, verksted, timingrom, 

møtelokale og garasjer mm i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagan, 6. feb 2019 

 

For styret 

Hege Naustdal 

Leder Hakadal IL alpin  
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