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- V75 � naler med landets beste 
 hester og kusker i aksjon!

- Vi byr på gløgg og pepperkaker.

- Bjerkemaskoten byr på juleposer 
 til barna og vi har publikums-
 konkurranser med � otte premier.

- I restauranten blir det servert 
 nydelig julemat med tilbehør. 

- Bordbestilling på 400 10 830

- Gratis parkering

SPILL FØR KL. 15.00
www.bjerke.no

BJERKE TRAVBANE
LØRDAG 22. DESEMBER KL. 13.45

Etter fem sesonger uten
herrelag blir Hakadal IL i
2013 representert med 
A-lag igjen. De starter i 
8. divisjon.

Av Truls-Jarle Hansen

67 07 35 15
truls@varingen.no

2007 var det foreløpig siste året
med A-lagsfotball i HIL. Bjørn
Alstad ledet laget til 5. plass i
5. divisjon som nyopprykket.
Alstad var for øvrig A-lagstre-
ner i HIL fra 2003 til 2007.
   Med HIL påmeldt i 8. divi-
sjon blir det i 2013 lokale herre-
lag på alle nivåer fra 4. til 9. di-
visjon, bortsett fra femte. GIF,
NIL og GIF 2 rykket opp til
henholdsvis 4., 6. og 7. divisjon,
mens Skillebekk frister tilvæ-
relsen i 9. divisjon.

Stabilisere seg
Styret i HIL presenterte plane-
ne for spillergruppa på et møte
på klubbhuset 12. desember, og
der var 17 spillere represen-
tert. 
   – Målsetningen den første
sesongen er å få et lag som fun-
gerer og som sakte men sikkert
kan jobbe seg oppover i divisjo-
nene, sier leder i fotballgruppa
i HIL, Kari Harbak. – Men
først og fremst ønsker vi å få
bredde i klubben igjen, få sta-
blet et A-lag på beina, og få et

lag de mindre ungene kan se
opp til. Vi får også et juniorlag
(G97) neste sesong, og vil da ha
spillere fra G/J06 og opp til A-
lag.
   HIL håper også å få på plass
kunstgress på Elvetangen i
2013, og dette vil helt klart
kunne bidra til å beholde spil-
lere i klubben. 

Ungt lag

Det er et ungt A-lag Hakadal
vil stille med i 8. divisjon. Spil-
lerne er i alderen 18-21 år. Tre-
ningene starter i januar, og det
legges opp til to ukentlige tre-
ninger. A-laget og juniorlaget
samarbeider tett, og juniorene
skal trene med A-laget.

   Ny trener for HIL-gutta blir
Frode Eriksen, som kommer
fra Hallingdal FK. Der har han
vært trener for juniorlaget og
B-laget i 6. divisjon. Han har
også vært ansvarlig for å trene
de beste fra 98-årgangen i Hal-
lingdal som et ledd i klubbens
spillerutviklingsprosjekt. I til-
legg til dette trente han samti-

dig aldersbestemte lag i Gol
Idrettslag. Frode har trener-
kurs fra NFF og en brennende
interesse for fotball.
   Med seg som lagleder får han
Per Ole Thorsen. Per Ole spilte
tidligere på HIL, men spiller nå
old-boys på Varpe.

Hakadal IL drar i gang A-laget igjen
GIR 
JERNET
FOR HIL.
Nesten 20
spillere tok
turen til 
infomøtet
om A-lag 
i HIL i 
forrige
uke. 
Laget 
starter 
sesongen
2013 i 8.
divisjon. 
(Foto: Kari
Harbak)


