
NÅ begynner barmarkstreningen!

Velkommen til 

nye alpinister!



Et fantastisk helårs treningstilbud i 
et sosialt og hyggelig miljø!

For nye alpinister starter barmarkstreningen tirsdag 6. September. Vi 
trener barmark på tirsdager + torsdager (3/4 klasse) frem til 1. 
desember. Treninger gjennomføres på Hagen og Kirkeby skole 

Grunnleggende basis trening for alle som har lyst til å bli flinke på ski 
med fokus på koordinasjon, spenst, hurtighet og styrke. Treningen 
ledes av våre erfarne og dyktige trenere. Barmarkstreningen koster 
fra kr 600,-. 

Skitreningen starter 1 desember og går frem til etter påske 2017. 
Dette koster kr. 1.400,-. (Heiskort i Varingskollen kommer i tillegg).

Påmelding gjøres på www.deltager.no: 
· Påmelding 1-2 klasse: https://www.deltager.no/HILB1 (Tirsdager)

· Påmelding 3-4 klasse: https://www.deltager.no/HILB2 (Tirsdag + Torsdag)

Alpint er SUPERGØY - hele året. Nå er 
det oppstart for nye utøvere, 1-4 klasse!

https://www.deltager.no/HILB1
https://www.deltager.no/HILB2


HIL Alpin
Allsidighet, samhold og idrettsglede!

Skal du bli god på ski er allsidighet avgjørende. Derfor har vi om 
sommeren og høsten fokus på allsidig trening med mange 
morsomme aktiviteter som løping, sykling, rollerblades, friidrett, 
turn, klatring, hinderløyper osv.   

Om vinteren har vi Varingskollen som hovedbase for skitrening. Du 
lærer å bli god på ski og får kjøre både slalom, storslalom og skicross. 
Vi har flere karusellrenn gjennom sesongen og også vårt eget 
Hakkebakke-renn med deltagere fra mange andre klubber.  Vi reiser 
også på renn andre steder, blant annet til ”verdens største 
barneskirenn”: Bendit Alpinfestival på Ål i Hallingdal.

Fra 4. klasse kan man velge å fortsette med Alpin racing 

eller å begynne med ”Freeski” (Jibbing): Rails, hopp og 

luftige svev i parken i Varingskollen!  

Hakadal IL har over 50 år med alpin historie. Helt siden 

Varingskollen ble åpnet i 1963 har vi hatt aktive alpinister i alle 

aldre. I dag teller vi over 100 medlemmer mellom 6- og 18 år 

fordelt på alpin og freeski. Dette gjør oss til et av de største 

alpine skimiljøene på Romerike og Akershus



Alpingruppa i Hakadal IL har et bredt treningstilbud tilpasset ulike aldersgrupper og 
ferdighetsnivå.  Det sportslige tilbudet vårt strekker seg fra Skileik for de aller 
yngste, til et omfattende treningsprogram for de som har ambisjoner om å satse på 
idretten via skigymnas. Uansett alder så har vi en gruppe som passer for deg – ta 
kontakt! 

HIL Alpin
Gøy på ski  - for liten og stor!

Spørsmål? Ta kontakt på tlf 932 58 331 eller  e-post 
alpint@hakadal-il.no.  Besøk oss på www.hakadal-il.no
og https://www.facebook.com/hakadal.alpin

Nytt i år er at Hakadal idrettslag nå eier  
Varingskollen Alpinsenter AS! Dermed er 
vi sikret topp treningsforhold i den beste 
bakken på hele Østlandet. Vi gleder oss til 
vinter`n!

mailto:alpint@hakadal-il.no
http://www.hakadal-il.no/
https://www.facebook.com/hakadal.alpin

