
Årsberetning for Hakadal Fotball 2019 
 
Fotballgruppas verdier: Trygg, Utviklende, Inkluderende, Langsiktig. 
 
   
Styret har hatt følgende sammensetning:  
  
Leder: Andreas Juell  
Nestleder: Bård Bekkelien  
Kasserer: Anette Basma   
Sekretær: Hanne Hanken  
Sportslig leder: Sture Abrahamsen  
Styremedlem 1: Håkon Haarde 
Styremedlem 2: Gaute Nesse  
  
Andre involverte i fotballgruppa:  
 
Kioskansvarlig: Carsten Thiem  
Dommeransvarlig: Paul Erling Basma  
Banekomiteen: Espen Meldgaard, Håkon Haarde, Bernt Kvamme  
Fair Play ansvarlig: Ingrid Hofflund-Nystad 
Jentefotballansvarlig: Marianne Størseth Lien 
Laglederansvarlig: Anette Basma 
Webansvarlig og Kvalitetsklubbansvarlig: Hanne Hanken  
 
  
 
 
Styrets arbeid 
Styret har avholdt 8 styremøter.   
  
 
Antall medlemmer  
Fotballgruppa hadde ca. 270 aktive medlemmer i 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lag Lagledere/trenere 
 

Old boys M34                      
 

Arild Øygarden 

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 2007                          Beate Kristiansen  
Rolf Jappee 
Steinar Woxen 
Håvard Fagerholt  

Jenter 2008 Laget ble avviklet etter sommeren 2019 
Gutter 2008 Raymond Hansen  

Arild Øygarden  
Jenter 2009  Wenche Grønvold  

Anita Lopez-Pedersen  
Gutter 2009 Ine Smedbakken  

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

Gutter 2010  Natalie Røed 
Rune Moen  

Jenter 2010                              Henriette Woxen 
Øystein Heggli  

Gutter 2011                             Alexander Brox 
Anders Bermingrud 
Jonas Eriksen 
Maria Lorentzen 

Jenter 2011 Jan-Erik Baglo 
Kim Sande 
Henriette Woxen 

Gutter 2012                             Kristian Jøssund Karlsen 
Christine Blom 
Jonas Eriksen 
Bård Bekkelien 

Gutter 2013 Marianne Engan 
Ivar Jahren-Berg 

Jenter 2012/2013 Erik Skramstad Olsen 
Hanne Aaslie 

Mix 2014 Sara Thorkildsen 
Hege Marcussen 

 
 
 



 
Serie og cuper 
Hele 24 lag var påmeldt i serien. Lagene spenner fra gutter/jenter 2013 til Old Boys. 
 

 
 
Før sesongstart ble det bestemt at så mange lag som mulig fra klubben skulle dra på en 
felles cup, og valget falt på Hallingcup på Gol i juni. Flere lag har også deltatt på 
andre helgecuper og større cuper som f.eks. Dana Cup og Norway Cup. Fotballgruppa 
dekket deltagelse på to valgfrie cuper for hvert lag samt Hallingcup og 3v3-
turneringen hos NIL. Deltagelse utover dette måtte det enkelte lag betale selv. 
 
 
Følgende lag var med i serien i 2019: 
Old boys 
Gutter-04/05/06 (2 lag) 
Gutter-07 (2 lag) 
Jenter-07 
Gutter-08 (2 lag) 
Gutter-09 (3 lag) 
Jenter-09 
Gutter-10 (2 lag) 
Jenter -10 (2 lag) 
Gutter-11 (2 lag) 
Jenter-11 (2 lag)  
 
Ca. 20 spillere født i 2012 deltok i 7-årsserien. 
Ca. 30 spillere født i 2013 deltok i 6-årsserien. 
I mai ble det startet opp treninger for 2014-barna. 
 
 
Økonomi  
Fotballgruppa har fortsatt en sunn økonomi. Investeringer er satt på vent på grunn av 
den planlagte skolebyggingen på Elvetangen. 
  
 
Utstyrsleverandør  
Avtalen med Select Sport Norge AS ble forlenget. Utstyr forhandles til våre 
medlemmer gjennom Sport1 Nittedal.  
  



Kvalitetsklubb 
Hakadal Fotball hadde sin første hele sesong som kvalitetsklubb. Hensikten med 
kvalitetsklubb er å sikre langsiktig klubbdrift og klubbutvikling.  

Flere av klubbens trenere har vært på kurs, og styrerepresentanter har gjennomført lederkurs i 
regi av NFF. 

Det ble avholdt trener- og laglederforum på klubbhuset. 

I desember inviterte vi spillere og foreldre til «Verdimøte», der Eat Move Sleep var tema. Vi 
hadde booket inn en representant fra NFF Akershus som foredragsholder. Møtet ble holdt i 
aulaen på Hakadal ungdomsskole.  
 

Fair Play 
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, vår egen Fair Play-ansvarlig har deltatt på 
flere foreldremøter og gjennomført Fair Play-skolen for utvalgte lag sammen med kursholdere 
fra kretsen. 

 
TINE Fotballskole  
Vi arrangerte TINE Fotballskole første uken i skoleferien på Varpes anlegg (grunnet 
byggearbeider på Elvetangen). Ca. 120 barn fra 6-14 år deltok.  
 
Engasjerte trenere sørget for at barna fikk noen morsomme dager med fotball i nydelig 
vær. Dette er sjette gang klubben arrangerer fotballskolen. Ungdommer fra Hakadal 
var instruktører. Varmmat fra Meny Åneby ble servert hver dag, og det var stor 
suksess. TINE Fotballskole gir et pent økonomisk overskudd. 
 

 
 
 



 
Dommerkurs 
Før sesongstart ble det arrangert dommerkurs for årskullene 2005-2007.  
 

 
 
 
Keepertrening  
Flere av klubbens keepere har benyttet seg av Keepersøndager, som er et tilbud i regi 
av kretsen. Klubben betaler for dette.   
 
 
Vintertrening  
Kunstgressbanen ble stort sett holdt åpen vinteren 2018/19. Ustabile værforhold førte 
til at banen var stengt i korte perioder. De yngre lagene trente inne på Kirkeby og 
Hagen skole. 
 
 
Vi ble Årets Jenteklubb 2019 i Akershus fotballkrets 
Gjennom sesongen har vi jobbet med å ha ekstra fokus på jentefotballen. Vi har 
gjennomført tiltak for å beholde og rekruttere flere jenter til oss. 
Lørdag 15. september arrangerte vi «Jentefotballens dag», der alle jentelagene våre 
samt flere lag fra Varpe deltok. Jentene ga gode tilbakemeldinger på dagen. 
 
Innsatsen som ble lagt ned gjennom sesongen – med jentefotballansvarlig i spissen, 
resulterte i at vi ble kåret til ÅRETS JENTEKLUBB!  
 

 



Samarbeidsavtale med LSK  
Avtalen gjelder samarbeid om spiller- og trenerutvikling. En rekke andre klubber på 
Romerike har også signert avtalen som kalles «Romeriks-modellen».  
Hakadalsgutter som er yngre enn 14 år, som har større ambisjoner og ønsker flere 
utfordringer enn det klubben kan gi, vil nå få mulighet til å hospitere hos Lillestrøm 
SK i aldersbestemte tiltak som f.eks. vanlige treninger, treningssamlinger og 
eliteturneringer. Der vil de bli "målt" og blir på den måten innrullert i LSK-systemet 
og fulgt opp videre hvis det er gjensidig ønske om det. 
Kommunikasjonen vedrørende aktuelle spillere skal være mellom klubb og klubb, 
ikke trenere og foreldre. 
 
 
Camp Elvetangen 
 

 
 
Gjennom hele sesongen jobbet vi med å forberede flyttingen fra Elvetangen. 
Klubbhuset ble tømt for inventar, før det ble revet på høsten. Kjøkkeninnredning, 
lamper, toaletter og diverse inventar er gjenbrukt i ulike bygninger i Varingskollen. 
Øvrig inventar blir hovedsakelig lagret på Aas gård. Utstyr fra uteområdet ble fylt i 
containere og blir lagret i Varingskollen. 
 
Vi mistet tilgangen til gressbanen før sesongen startet, og i uke 50 ble siste trening på 
gamle Elvetangen gjennomført - før vi vender tilbake til et flott anlegg i 2021. 
 
 

  
 
Vennlig hilsen  
Styret i Hakadal Fotball         
 
12.02.20  


