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Årsberetning for Hakadal Fotball 2020
Hakadal Fotball er en breddeklubb med Hakadal og
tilgrensende områder som rekrutteringsarena. Vi ønsker
å bidra til fotballengasjement i nærmiljøet, og vi
vektlegger samhold og trivsel i klubben.
Hakadal Fotball er en kvalitetsklubb, noe som vil si at vi
er tuftet på tydelige verdier, vi har fokus på kompetanse blant trenere og ledere, vi har
etablert tydelige strukturer rundt klubben og vi har fokus på mestring og fotballglede.
Det viktigste for oss som klubb er at flest mulig barn og unge skal få gode
fotballopplevelser og oppleve et godt og trygt sosialt fellesskap. Vi legger stor vekt på
å ha en god lag– og klubbkultur, og jobber jevnt med fair play- både for spillere,
trenere og foresatte.
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, så vår Fair playansvarlig har deltatt på flere foreldremøter og
gjennomført Fair play skolen for utvalgte lag. Dette arbeidet har vi fått svært gode
tilbakemeldinger på.
Vår visjon er «Flest mulig, lengt mulig og best mulig».
Dette innebærer at det i vår klubb skal være rom for alle uansett forutsetninger, og det
skal også være rom for og lov til å være ambisiøs.
All vår klubbaktivitet og fotballaktivitet skal være tuftet i våre verdier:
TRYGG, UTVIKLENDE; INKLUDERENDE OG LANGSIKTIG.
Det er viktig at vi som klubb etterlever disse verdiene, og det er viktig at vi i
fellesskap stadig strekker oss for å bli bedre som klubb.
Vi er stolte og fornøyde med det store antallet trenere og lagledere vi har, som
hver eneste uke står på for at spillerne våre skal ha en trygg, utviklende og sosialt
hyggelig treningshverdag. Det ligger mye omsorg og bra arbeid bak hvert enkelt
lag.
TUSEN TAKK til alle dere – og tusen takk til alle foresatte som støtter opp. Og
ikke minst, takk for at vi får låne barn og ungdommen, som er de som utgjør
hjertet av klubben.

1

TRYGG – UTVIKLENDE – INKLUDERENDE – LANGSIKTIG

I perioden fra mars 2020 – mars 2021, har styret hatt følgende sammensetning:
Leder: Andreas Juell
Nestleder: Bård Bekkelien
Kasserer: Sture Abrahamsen
Sekretær: Anette Bjørlin Basma
Sportslig leder: Stian Skjerdal
Kvalitetsklubb-/web ansvarlig: Hanne Hanken
Styremedlem 1: Håkon Haarde
Styremedlem 2: Hanne Aaslie
Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og en styresamling.

Andre involverte i fotballgruppa:
Kioskansvarlig: Carsten Thiem
Dommeransvarlig: Paul Erling Basma
Banekomiteen: Espen Meldgaard og Håkon Haarde
Fair Play ansvarlig: Ingrid Hofflund-Nystad
Jentefotballansvarlig: Marianne Størseth Lien
Treneransvarlig: Marianne Størseth Lien
Laglederansvarlig: Anette Bjørlin Basma
Prosjekt fotballhall: Bjørn Erik Graff, Sture Abrahamsen og Andreas Juell

Fotballgruppa hadde ca 250 aktive medlemmer i 2020, og har følgende lag:
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 2008

Raymond Hansen
Arild Øygarden

Jenter 2009

Anita Lopez-Pedersen
Tom Olsen
Jeanette Olsen
Barbro Viksmo
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Gutter 2009

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

Gutter 2010

Natalie Røed
Rune Moen

Jenter 2010

Henriette Woxen
Steinar Woxen

Gutter 2011

Alexander Brox
Anders Bermingrud
Jonas Eriksen
Maria Lorentzen

Jenter 2011

Jan-Erik Baglo
Kim Sande
Henriette Woxen

Gutter 2012

Mads Rongsjord
Christine Blom
Fredrik Stenbakken
Bård Bekkelien

Gutter 2013

Marianne Engan
Ivar Jahren-Berg

Jenter 2012/13/14

Erik Skramstad Olsen
Hanne Aaslie

Gutter 2014

Hans Haugen Jensen
Helga Stumo
Kim Sande
Jeanette Lorentzen

Mix 2015

Ivar Jahren-Berg
Nina Sørevik
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Korona-året 2020
For Hakadal fotball skulle 2020 i utgangspunktet bli et spesielt år siden vi ikke fikk
tilgang til Elvetangen pga. skolebyggingen.
Etter mye planlegging fikk vi på plass en leieavtale med Varpe BK. Både trening og
kampavvikling for de fleste av våre hjemmekamper foregikk på Slettmoen.
Noen av de yngste lagene trente og spilte kamper på kunstgressbanen på Kirkeby som
vi før sesongen fikk registrert som kamparena hos kretsen.
Starten av 2020 gikk som normalt med oppkjøring og planlegging av årets sesong for
alle lag.
I midten av mars vedtok Norges Fotballforbund å stoppe all breddeaktivitet pga.
covid-19 viruset som også hadde nådd Norge.Baner ble stengt for uorganisert
aktivitet.
I april kom «fotballens koronavettregler» som åpnet for alternativ trening i faste
grupper på 5 personer.
Mange lag fulgte koronavettreglene og startet opp treningsgrupper innad i laget. Det
ble joggeturer, intervalløkter, fotballtennis og andre aktiviteter.
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I mai ble det åpnet igjenfor treningsaktivitet på baner for lag under 20 år.
Det var fortsatt strenge retningslinjer med tanke på antall i hver kohort, vasking av
utstyr og ikke minst 1-metersregelen som måtte opprettholdes gjennom hele
treningsøkten.
I løpet av sommeren ble det vedtatt at høstsesongen kunne gå som normalt. Det ble
muligheter for å melde på/av lag på nytt og eventuelt endre nivå.
Ny terminliste ble klar og 1. august åpnet det for å gjennomføre kamper og
turneringer. Helsemyndighetene ga unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom
under kamper.
6 og 7-årsserien ble også gjennomført i høstsesongen.
Alle publikummere måtte registreres for eventuell smittesporing i etterkant. Vi
opplevde ingen smitte eller behov for å drive smittesporing i forbindelse med våre
hjemmekamper.

Trener- og laglederforum
Det ble avholdt 4 forumer i 2020, både fysisk og digitalt. På disse møtene har det
naturlig nok vært fokus på korona-situasjonen og lagenes behov samt smittevern. Vi
har i tillegg fokusert på at lagene skal utveksle erfaringer og la seg inspirere av
hverandre. I tillegg har vi hatt fokus på vårt arbeid med å være kvalitetsklubb, våre
verdier, sportsplan og laglederhåndbok.
Vi håper vi etter hvert kan avholde disse forum-ene fysisk, og i en mer praktisk form.
Det er viktig for samholdet i klubben å være sammen, lære av hverandre og støtte
hverandre som støtteapparat.
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Økonomi
Fotballgruppa har fortsatt en sunn økonomi. Investeringer er satt på vent på grunn av
den planlagte skolebyggingen på Elvetangen.
Vi har avsatt oppsparte midler og kompensasjonsutbetalingen for tomtekjøp fra
kommunen til prosjekt fotballhall.
Treningsavgift
Kr. 170 x spillerens alder. Max 2400,- per person og 3500,- per husstand.
Utstyrsleverandør
Avtale med Select Sport Norge AS. Utstyr forhandles til våre medlemmer gjennom
Sport1 Nittedal. Trykking utføres av Jordbakke Silketrykk.

Øvrig aktivitet:
Vintertrening
Vi inngikk leieavtale med Varpe og benyttet 7er banen deres. Vår banekomite sørget
for å brøyte banen.
Nittedal kommune betalte leie for bane og brøyting.
De to eldste lagene (G16 og J13) hadde også treningstid hos Gran.
Smålagene trente inne på Kirkeby og Hagen.
Dommerkurs
Dommeransvarlig gjennomførte klubbdommerkurs før sesongstart. I år var det 2007årskullet sin tur og der stilte vårt jentelag sterkt opp.

Følgende lag var med i serien i 2020:
Gutter-04/05/06 (G16)
Jenter-2007 (J13)
Gutter-2008
Gutter-2009 (2 lag)
Jenter-2009
Gutter-2010
Jenter -10
Gutter-2011 (2 lag)
Jenter-2011
Gutter-2012

Ca. 25 spillere født i 2013 deltok i 7-årsserien.
Ca. 30 spillere født i 2014 deltok i 6-årsserien.
I august ble det startet opp treninger for 2015-barna.
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TINE Fotballskole
Vi arrangerte ikke Tine Fotballskole i 2020, men oppfordret hvert lag som hadde
mulighet til å ha sine egne treningskamper.
Noen gjorde det - med hell!
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Kretsmestere Hakadal G15
Den vanskelige og uforutsigbare sesongen ble kronet med at Hakadalvant serien i
G15-klassen og dermed kunne titulere seg som kretsmestere, best i Akershus
fotballkrets!
Laget trente godt i «koronapausen» og sommerferien, og fikk betalt for det med å
avgjøre mange tette kamper i 2. omgang mot sterk motstand.
Dette har ikke skjedd før i Hakadal (iallfall ikke i moderne tid) og viser at en liten
dugnadsklubb også kan oppnå sportslig suksess med langsiktig satsing og
miljøbygging.
Gutta gikk ubeseiret gjennom sesongen og fikk sine gullmedaljer utdelt av kretsen
etter siste seriekamp.Gullet ble feiret med bankett.
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CAMP ELVETANGEN
Året 2020 ble også spesielt siden vår hjemmebane hele året var en byggeplass. Som
planlagt har vi ikke hatt tilgang til noen av banene våre. Kiosken har fungert som et
minilager.
Selve skolebygget er i rute og vi begynner å ane konturene av de nye uteområdene.
Gresset på kunstgressbanen vår ble «brettet» opp ca. 20 meter i enden nærmest
riksveien for å gjøre plass til det nye krysset.
Vårt nye servicebygg til traktor, gressklipper og kiosk er på vei opp.
De to grusbanene ved ungdomskolen er klare.
Grunnarbeidet til ballbingen/skøytebanen vår er i gang.
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Prosjekt fotballhall
Prosjektgruppen har jobbet gjennom året med å realisere målet om en hall over den
nye 7er banen som kommer i nordenden på Elvetangen.
Vi opplever stadig nye utfordringer underveis som viser seg å ta tid å løse.
Vi jobber videre med friskt mot i 2021 og har fortsatt troen på å oppføre Nittedals
første kunstgresshall!

Hakadal Fotball sin strategi:
•
•
•
•
•
•

Øke engasjementet for Hakadal Fotball i nærmiljøet.
Øke samhold og trivsel i klubben og bli en klubb med stor bredde i lag.
Vi skal starte et nytt mix-lag for 5-åringer hver vår.
Vi ønsker å få med flere engasjerte foreldre i styret og andre sentrale verv, slik
at vi kan være en klubb i fortsatt vekst.
Jobbe målrettet for en stabil økonomi ved å være aktive til å søke midler fra
kommune, NFF og andre kilder til midler.
Øke kompetansen vår om klubbdrift, og delta på relevante kurs i regi NFF og
Akershus Fotballkrets.

Takk for et krevende men likevel fint år 😊

Vennlig hilsen
Styret i Hakadal Fotball
18.01.21
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